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Dag: Mandag den 19. september kl. 19.00 

Sted: Katrine, Skovvangsvej 161, 1. Sal, 4 

 
   

1. Referent/dirigent: Simon  - Traktør: Katrine 
Til stede: Troels, Kristian, Hanne, Preben, Katrine, Kir og Simon 
Afbud: Morten 
 

2. Godkendelse af forrige mødes referat (den 06.06.2011 ved Simon) 

Ingen kommentarer 
 
3. Ekstra 
Divisionsledelsens forventninger 
Forventninger til divisionsledelserne 
 
Kir laver oplæg, så vi får afklaret vores forventninger. 
Vi tager vores svar op senere. 
 
4. Siden sidst 
4.1 Divisionsledelsesstævne i juni (17.-19. juni) 
Preben og Kir deltog. 
Lidt om strategisk ledelse, Kir giver måske et oplæg på et tidspunkt. 
 
4.2 DC møde (16.-18. september) 
Ny folkeoplysningslov. 
Giver nye muligheder, men også udfordringer. 
Også kick-off på spejdernes lejr. 
 

5. Kommende arrangementer 
5.1 Lederarrangement i efteråret 
Kristian og Hanne står for dagen. 
29. oktober 
 
Indbydelse er ude med nyhedsbrev. 
 
5.2 Fællesledermøde 
3. oktober 
Kl. 19.00-21.30 
Preben prøver at booke Kløverhytten. 
Kir og Katrine arrangerer. 
Indbydelse er klar og udsendt. 
Tema på mødet: tage en debat om den mad vi laver som spejdere og om at drikke sodavand foran spejderne på divi 
(når de ikke må få). Hvordan er man et godt forbillede. 
Trine ved noget om, hvordan man laver en mad- og måltidspolitik (Gallerne har en). 
 
Tema skal findes til divi – temakonkurrence igen, Simon laver den og den er i gang. 
 
5.3 Kulturnatten 
14. oktober. 
Vi støtter op om arrangementet, men deltager ikke i planlægningen. 
 
5.4 Korpsrådsmøde 2011 
12.-13. november på Vingestedcentret 
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Husk at sætte kryds i kalenderen. 
 
Der er formøde, hvor man kan komme med inputs til krm, tirsdag den 1. november. 
Kir deltager og tager gerne en ven eller kommentar med. 
 
5.5 Divisionsturnering 
27.-29. april 
Preben booker Forlev (igen). 
Preben bestiller busser. 
 
PR udvalget laver en plakat, evt. postkort. 
Vi skal også være klar med tryk til t-shirts, så den kan bestilles af spejderne inden. 
 
5.6 Kvartersmøde 
Tirsdag den 11. oktober på sankt anna gade skole i aulaen. 
Vi mødes kl. 17 og spiser pizza og sætter stole op. 
Hvem deltager? – Simon sender forespørgsel lidt tidligere. 
 
5.7 Nytårskur 
7. januar. 
Lederudvalget står for dagen. 
Skriv til lederaktiviteter@aarhusskov.dk  
 

6. Udvalg 
6.1 Hvad arbejdes der med lige nu? 
PR udvalg (Katrine og Mette) 
Plakat til divi. 
Lige lavet nyhedsbrev. 
 
Spejderaktivitetsudvalg (Troels og Kristian) 
Mødes med Simon og divi og  Sjakledere 
 
Lederaktivitetsudvalg (Kristian, Hanne) 
Lederbegejstringsdag på skinner og nytårskursplanlægning under opsejling. 
 
Senioraktivitetsudvalg (Morten, Mette, Troels, Katrine) 
Skal i gang. 
Holder møde inden for den næste måned. 

 
Materialeudvalg (Morten og Simon) 
Vi køber et afdelingssæt til at lave knive. 
Derudover er Simon i gang med at lægge billeder på hjemmesiden. 

 
Administrationsudvalg (Preben, Kir og Simon) 
 
 
Alle udvalg opdaterer sine udvalgsbeskrivelser inden fællesledermødet – dem kigger vi vist lige på igen. 
 
7. Divisionens udviklingsplan 
7.1 Arbejder vi for den? 
 
7.2 Skal den ændres/tilpasses? 
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8. Nyhedsbrev 
 
2011 (4) 
Deadline for indlæg: Tirsdag den 6. december 
Udsendelse: Mandag den 12. december 
 
2012 (1) 
Deadline for indlæg: Søndag den 15. januar 
Udsendelse: Mandag den 23. september 

 
9. Eventuelt 
Lidt kommentarer til det nye nyhedsbrev, det bliver lavet lidt om igen:-) 
 

10. Kalender 
2011 
3. oktober  Fællesledermøde 
11. oktober Kvartersmøde 
14. oktober Kulturnat 
29. oktober Lederbegejstringsarrangement 
29. oktober Uddannelsesmarked i Holstebro 
1. november For-korpsrådsmøde 
12-13 november Korpsrådsmøde 
30. november GL møde 
9. december  DL møde og julefrokost 
 
2012 
7. januar  Nytårskur 
27.-29. januar DL stævne 
29. februar Fællesledermøde 
15. marts  Divisionsrådsmøde 
11. april Fællesledermøde 
27-29 april Divisionsturnering 
11.-13. maj Uddannelsesmarked (Sjælland) 
21-29 juli Sommerlejr – Spejdernes Lejr 
 

11. Næste møde(r) 
Julefrokost den 9. december 
 
Onsdag den 8. februar 


