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1. Referent/dirigent: Simon - Traktør: Kir 

Til stede: Kir, Anni, Preben, Signe, Morten og Simon 
Afbud: - 

 

2. Oplæg fra DC 

Lille oplæg fra DC om hvad vi har tænkt os og hvad vi vil med DL-arbejdet. 

 

Vi vil som DL være synlige i form af et informationsflow ud gennem afdelingerne, fællesledermøderne og på medierne. 

Vi deltager ikke på leder/bestyrelsesmøder i grupperne, men man er velkommen til at spørge, hvis man har behov for 

noget specifikt. 

 

3. DL’s opgaver 

Vi drøftede hvad vi mener vores opgave består i. 

Derudover lidt oplæsning fra korpsets materialer om hvad DL skal. 
Vi konstaterede at vi allerede havde snakket om praktisk talt alle aspekter og derfor kommer til eller allerede dækker 

det. 

 

4. Arbejdsfordeling / ansvarsområder 

DC lagde op til forskellige arbejds-områder/fordelinger, dette blev suppleret af resten af DL med kommentarer og 
andre områder. 
 
Fordelingen blev: 
 
Navn Titel Beskrivelse 

Signe Kursusinspirator Opsøge, finde og modtage information om kurser. Give oplysninger videre til 
divisionens leder for at inspirere dem til at tage mere på kursus. 
Arrangementer kan fint medtages. 

 Grenansvarlig Mikro (*) 

 Grenansvarlig Mini (*) 

Anni Nyhedsbrev Sammensætte og udsende nyhedsbrev. Samt at give besked om deadline og 
rykke bidragydere op til denne. 

 Grenansvarlig Junior (*) 

Preben Økonomiguide Lave og vedligeholde en økonomiguide til ledere, primær målgruppe er  
trops-, senior- og gruppeledere mht. tilskud til uddannelse. 

 Hytteansvarlig Have kontakten til divisionens hytter, samt sørge for at der er en 
repræsentant for DL på hyttemøderne. 

Morten Materialeansvarlig Fremstille materialeliste og holde den ajour. Ansvarlig for udlån af divisionens 
materialer. Muligvis finde et bedre sted til opbevaring, fx box-it eller ved 
spejderkollegiet. 

 Grenansvarlig Senior (*) 

Kir Indkaldelse til møder Indkaldelse til møder, herunder overblik over mødekalender. 

 Udarbejdelse af 
udviklingsplaner 

Hovedansvarlig for at der bliver udarbejdet udviklingsplaner i divisionen. 
Dette er en fælles opgave for hele divisionen. 

Simon Webansvarlig Ansvarlig for hjemmesiden og dens brug, samt divisionen på facebook og 
andre medier. Mangler afklaring om brug og adgange for forfattere. 

 Grenansvarlig Trop (*) 

 Lederhvervning Hovedansvarlig for projekter og tiltag for lederhvervning. Dette er en fælles 
opgave for hele divisionen. 

 
(*) Grenansvarlige: Bindeled mellem afdelingen og divisionsledelsen. På DL møder forventes at man kan ridse op hvad der sker i afdelingen, samt at 
man på grenledermøder kan redegøre for DL’s arbejde. 

 

Forkortelser: 

DL:  Divisionsledelse 

DC:  Divisionschef(er) 

DLM:  Divisionsledelsesmedlemmer 
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Vi har nogle poster vi godt kunne tænke os at få besat, men som ingen brændte for. Derfor venter vi til der kommer 
en oplagt kandidat, men noterer det, så vi er opmærksomme på at vi kan overse nogle potentielle vigtige områder. 

- Presseofficer, hjælp til at komme ud i offentligheden 
- Støtte/pulje guide (fundraising) 

 

Alle DLM skriver 3-5 linjer om hvad deres arbejdsopgaver indebærer. Dette bruger vi for at synliggøre hvad vi laver og 

for at forventningsafstemme den indsats man har tænkt sig at lægge i det, med det der forventes af resten af DL. 

 

5. DL møder, mængde og referater 

Vi planlægger med at holde seks måder om året, tre om foråret og tre om efteråret. 

Nogle møder kan holdes som weekender eller hele dage. 

 
Simon har ikke noget problem med at tage referater, ingen stemte imod. 

 

6. Kommende møder 

DL møder 

 - Onsdag den 26. maj kl. 17.30 med spisning. Med Leon (udviklingskonsulent). Kir giver besked om sted. 

 - Tirsdag den 7. september ved Simon (Frederiks Allé 62, 3. sal (Agerbæk på dørtelefonen)) 

 - Mandag den 20. september kl. 19. Fælles DL møde med Skoven. Sted tilgår. 

 - Torsdag den 20. januar 2011 kl. 19.30 ved Preben 

 - Torsdag den. 10. marts 2011 kl. 19.30 ved Anni 

 

Fællesledermøder 
 - Lørdag den 28. august. Emne: Begejstring (Ansvarlig: Anni og Signe) 

 - Torsdag den 7. oktober kl. 19. Emne: Den nye DL og start på udviklingsplaner. (Ansvarlig: Kir) 

 - Mandag den 28. februar 2011. Emne: intet endnu, evt. forplanlægning divi 2011. (Ansvarlig: ingen endnu) 

 - Onsdag den 27. april 2011. Emne: Divisionsturneringsplanlægning. (Ansvarlig: ingen endnu) 

 

Divisionsledelsesstævne på Colleruphus 

 - 18-20. juni. Deltager: Preben og Simon, måske Anni og Signe 

 

Korpsrådsmøde 

 - 13-14. november 

 
Julefrokost for DL 

 - 11. december 

 

Fastsat nytårskur 

 - Lørdag den 8. januar 2011 

 

Divisionsrådsmøde 

 - Torsdag den 7. april 2011 

 

Divisionsturnering 2011 

 - 6-8. maj 2011 (vi spørger GL’er om holdning til fælles eller delt) 

 

7. Underskrivelse af ledererklæring og børneattesten samt referat fra 

divisionsrådsmøde 

Dette blev gjort af de to nye i DL, Morten og Simon. 

Vi mangler nu bare at få underskrevet referat fra Divisionsrådsmøde og 

sende det til korpset sammen med budget og regnskab for at blive 

godkendt. Det gør Preben. 

 

8. Eventuelt 

Deadline for første nyhedsbrev 15. juni 

Forlag om information om flere hytter på hjemmesiden (inden for en times radius). 

Kalender: 
2010 

26/5 – DL møde m. Leon 

18-20/6 – DL stævne 

28/8 – Fællesledermøde 

7/9 – DL møde 

20/9 – DL møde m. Skoven 

7/10 – Fællesledermøde 

13-14/11 – KRM 

11/12 – Julefrokost, DL 

 

2011 

8/1 – Nytårskur 

20/1 – DL møde 

28/2 – Fællesledermøde 

10/3 – DL møde 

7/4 – Divisionsrådsmøde 

27/4 – Fællesledermøde 

6-8/5 – Divisionsturnering 


