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Dag: Onsdag den 8. februar kl. 19.00 
Sted: Mette, Vibevej 2, 8240 Risskov 
 
   
1. Referent/dirigent: Simon  - Traktør: Mette 
Til stede: Troels, Mette, Kristian, Hanne, Preben, Kir og Simon 
Afbud: Katrine 
 
2. Godkendelse af forrige mødes referat (den 09.12.2012 ved Simon) 
Intet at bemærke 
 
3. Siden sidst 
3.1 Nytårskur 
7. januar. 
Lederudvalget står for dagen. 
Det afholdes i Kløverhytten med udendørsaktiviteter. 
 
4 grupper var repræsenteret 
På GL møde snakkede vi om, om man kunne rykke det fx én weekend. 
 
Indbydelsen skal være ude senest 1. dec. og udvalget skal hurtigere i gang. 
Planlægningen skal starte slut oktober. 
 
3.2 DL stævne 
27-29. januar 
Deltager: Preben, Kir, Hanne, Simon, Troels 
Hanne deltog i noget om hvordan man gør divisionsrådsmødet mere spændende, vi er ikke de ringeste. 
Kir fik inputs til hvordan vi kan have en bedre forbindelse til korpsledelsen. 
Preben og Hanne hørte om, hvordan man ”fyrer” en leder. 
Vi snakkede alle om gruppeliv, det nye udvalg i korpset. 
Det er bl.a. udviklingsudvalget der er afløst og det skal hjælpe grupperne fremover. 
 
3.3 GL møde 
25. januar 
Gruppelederne har: ”Vi henstiller til at grupperne tager ønsket om, at ingen uden lederfunktion kan være senior til 
efterretning.” 
 
3.4 Ildfluerne til sjak 
Lad os putte ildfluerne ind under sjaklederne, Kristian gør det. 
Hanne anbefaler, de er gode – Troels har været ildflue. 
 
4. Kommende arrangementer 
4.1 Fællesledermøde 
29. februar 
Troels og Kristian står for aktivitet og program for aftnen. 
Simon medtager projekter og lærred. 
Indbydelse er ude. 
 
4.2 Divisionsrådsmøde 
15. marts 
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Preben booker et sted. 
Kir og Simon står for aftnen. 
(kunne vi laver en torvebod med spejderaktiviteter fra Nytårskuren?) 
 
Hvem fortsætter? 
Mette regner med at rejse 1 år efter spejdernes lejr og Katrine er væk forår 2011 – de deler én post. 
Preben, Hanne, Kristian, Troels og Simon fortsætter. 
Kir stopper – der skal findes en ny DC. 
Morten stopper. 
Vi skal have fundet to eller tre nye. 
 
Budget/regnskab er på plads, mangler dog revision. 
 
Kir finder dirigent, skriver beretning og laver indkaldelse. 
 
4.3 1. Risskov udviklingsmøde 
Simon og Kir laver et møde med 1. Risskov drenge omkring deres udfordringer og generelt udvikling med 
den nye bestyrelse. 
Dato findes snarest. 
 
De henvender sig (til Troels), når de skal bruge hjælp til seniorerne. 
 
4.4 Fællesledermøde 
11. april 
Aktivitet bliver én fra hver gren, afprøvning af aktivitet der skal bruges til divi. 
 
Indbydelse udsendes marts. 
 
4.5 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. 
Status på logo? (og t-shirt) 
 
Simon giver info om pris og budget for lejren, skal bruges til første fællesledermøde. 
 
Kristian laver indbydelse til spejderne og tilmelding til gruppelederne. 
 
4.6 Friheden by night 
15.-16. September 
Det kommer og der kommer mere info. 
 
4.7 Fællesledermøde 
Hvornår - efterår? 
Vi rykker det en uge til mandag den 24. september 
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4.8 Lederbegejstring 
Lørdag den 3. november 
 
5. Udvalg 
Vi har et lavet et bud på arbejdsbeskrivelser. Skal vi bruge dem fremover? 
Ja vi skal 
 
Formænd for udvalg 
Spejderudvalg: Kristian 
PR udvalg: Mette 
Lederudvalg: Hanne 
Seniorudvalg: Troels 
Materialeudvalg: 
Uddannelsesudvalg: 
Internationalt udvalg: 
Administrationsudvalg: Simon 
 
6. Divisionens udviklingsplan 
6.1 Arbejder vi for den? 
 
6.2 Skal den ændres/tilpasses? 
Vi skal måske rette det med ”små grupper” 
 
7. Nyhedsbrev 
2012 (2) 
Deadline for indlæg: Onsdag den 16. maj 
Udsendelse: Søndag den 3. juni 
 
Husk at sende info til gruppeledere om deadline for indlæg 2 uger inden: aros+gl@stenmasken.dk 
 
9. Eventuelt 
Preben har hjulpet Svenning (kasserer i Spartanerne) med regnskab. 
Der kommer styr på det. 
 
Tak for mad Mette (s mor) 
 
Kir takker for et godt samarbejde. 
 
10. Kalender 
2012 
29. februar  Fællesledermøde 
15. marts   Divisionsrådsmøde 
11. april  Fællesledermøde 
27-29 april  Divisionsturnering 
11.-13. maj  Uddannelsesmarked (Sjælland/Gurredam) 
21-29 juli  Sommerlejr – Spejdernes Lejr 
15.-16. september Friheden by night 
24. september  Fællesledermøde 
3. november  Lederbegejstring 
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2013 
5. januar   Nytårskur (Rykkes?) 
 
 
11. Næste møde(r) 
Fastlægges på divisionsrådsmødet. 
 


