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1. Referent/dirigent: Simon - Traktør: Kir 
Til stede: Kir, Anni, Preben, Signe, Morten og Simon 

Afbud: - 

 
 

2. Godkendelse af forrige mødes referat (11. maj 2010 v. Simon) 
Ingen kommentarer 
Vi gennemgik de på sidste møde aftalte rollefordelinger. 
 

Signe: 
Tovholder i mikro- og minigrenen 

(Mikro) Møde med mikroledere og danne overblik over hvad de har og hvad der mangler 
(Mini) Lidt styr på minigrenen i forhold til divisionsledelsen. Støtte op om Peder (tovholder), så alle er med. 
 
Kursusinspirator 

1. Videnscenter- en generel viden om de forskellige kurser der udbydes. 
2. Hvilke kurser gives der tilskud til? 
3. Invitere til kurser og foredrag der kan være interessante. 
4. Bruge nyhedsbrevet, som en fast del. 
5. Info om kurser, fx, at der er nogle der gerne vil af sted, fælleskørsel, og det praktiske? 
6. Opsøgende arbejde, så der er flere der bliver inspirerede til at tage af sted. 
7. ÅUF-kurser, der kan være interessante for spejdere. 
8. Der reklameres for div. kurser en måneds tid før tilmeldingsfrist, så flere kan se muligheden i at 

komme af sted… 
9. Måske man kan lave en kursusplan, så man kan se hvad næste skridt er for den enkelte, om det er 

MASH, Gilwell eller noget helt tredje man skal af sted på. (Efter bunkekurser selvfølgelig), Det 
arbejder jeg lige videre på… 

Anni: 
Nyhedsbrev 

Ønsket om at få en mere direkte kommunikation med lederne (det skal være så let som muligt), vil vi 
fremover fremstille et nyhedsbrev af max. 2 siders længde. 
 
Det vil udkomme ca. 4 gange om året, og jeg vil tilstræbe at ”udgivelserne” falder nogenlunde 
hensigtsmæssigt i forhold til evt. arrangementer, vigtige møder og lign. 

 
nyhedsbrevet vil fungere som en appetitvækker, hvor der ofte vil være en videre 
henvisning til info, der skal sættes på hjemmesiden. Det er derfor vigtigt at der er en 
god kommunikation videre til de personer der opdaterer hjemmesiden. Samt at der er 
fokus på at få teksterne lavet korte og præcise. 

 
En af de vigtige opgaver i denne sammenhæng blive at få holdt diverse ”folk” i ørerne, så vi er sikre 
på at få relevant indhold i nyhedsbrevet. Jeg vil derfor fast forvente et bidrag fra DC og Signe vedr. 
kurser. Jeg forventer vi i fællesskab som tovholdere kan informere mig om kommende 
arrangementer i grenene. 
Jeg vil forsøge at samle op hvis jeg hører om noget spændende i grupperne, det er muligt at jeg vil 
prøve at få en kontaktperson i hver gruppe, dette kunne måske også være med til at generere lidt 
mere liv på Stenmasken.dk 
 
Nyhedsbrevet vil have følgende faste overskrifter: 
 
- Nyt fra Divisionsledelsen (DL) 
- Arrangementer: 
 Arrangementer i grenene 
 Større divisionsarrangementer 

Forkortelser: 

DL:  Divisionsledelse 

DC:  Divisionschef(er) 

DLM:  Divisionsledelsesmedlemmer 

KRM:  Korpsrådsmøde 

GL: Gruppeleder 
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- Spændende nyt fra grupperne? 
 Fx. Tur til Kandersteg 
 Fx.100 års jubilæum og lign. 
- Kalender: 

Opdateret kalender med alle relevante arrangementer i division og evt. 
arrangementer/foredrag og lign. fra ÅUF, kurser etc. 

 - Kursus: 
Hvilke kommende arrangementer og kurser vil vi opfordre til at der kigges nærmere på. 

 Inspiration til kurser, evt. info om fælleskørsel etc. 
- Fra leder til leder: 
 Ex. Ønske om møde med anden gruppe 
 Fælleskørsel til kurser etc. 
- Eventuelt: 
 Besøg af Inspirationshold 
 Ildflue 
 Nyt fra friluftsrådet 
 Henvisning til fantastisk spejdernyhed i avisen eller måske fra korpset lign. 
 

Tovholder i juniorgrenen 

Sikre at der fremadrettet stadig laves gode arrangementer i juniorgrenen med bred opbakning. 

Preben: 
Økonomiguide  

 Retningslinjer og betingelser for modtagelse af ledertræningstilskud fra Århus Kommune – med få 
ord beskrives dette. Vejledning fra Samrådet fra 2007 vedhæftes. Ansøgningsblanketten vedhæftes 
sammen med et eksempel på en udfyldt blanket. 

 Det præciseres, at det er lederuddannelsestilskud. 

 Alderskrav og priskrav m.v. angives. 

 Formkrav til den udfyldte blanket. 

 Tidsfrister – afregning. 

 Herudover oplyses også om øvrige tilskudsregler – hytteleje og aktivitetsstøtte m.v. 

 Der orienteres om fremgangsmåden ved refusion af udlæg for divisionen. 
 
Hytteansvarlig  
Tager med til årsmøder og kan holde divisionen orienteret. 

Morten: 
Materialeansvarlig:  

Min idé om mit mål som materialeansvarlig er, i første omgang at få dannet et overblik over hvilke 
materialer vi ejer, dernæst at opnå en metode hvorved det kan ekskommunikeres til grupperne, hvad 
der findes og hvorledes det er muligt at låne dette til arrangementer. 
et andet længeresigtet mål vil være, at forøge/forbedre vores materieldepot ved at supplere med 
materiel som kunne være relevant i nutidens spejderarbejde, men som de enkelte grupper måske 
ikke har råd til selv at investere i. 
 

Grenansvarlig for senior: 

Først og fremmest vil jeg forsøge at danne et bedre kendskab og sammenhold mellem seniorerne i 
Aros division, da fællesskabet PT er nærmest ikke-eksisterende. Disse folk burde være en del af ens 
vennekreds. 
derudover vil jeg forsøge på at øge interessen for seniorarrangementer i divisionsregi (det værende 
sig 5-kamp, seniorweekender, og måske endda en divisions-senior-sommerlejr.) 
Nogle af de konkrete tiltag jeg har overvejet, er: 

 at arrangere en seniorweekend i september 

 tage ud og møde klanerne på deres møder, så jeg får et bedre overblik hvem/hvad der findes 

 evt. at starte afholdelse af KLA-møder 
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 opstarte fællesklanmøder – måske som delerstatning for 5-kamp – dette for at øge mulighederne for 
at lave klanarbejde, selvom man måske kun er én eller to seniorer i sin gruppe. (en pendant til det 
gamle Klan Slusen?) 

 Øge mængden af potentielle seniorer ved også at inkludere Århus Skov divisionens seniorer i visse 
arrangementer. 

 Anvende ”Senior i Aros Division”-facebookgruppen som kontaktflade 
Bygge videre på senior-delen i divisionsturnerings-regi (forhåbentligt med andre arrangører, så jeg 
også selv kan være med) 
 

Kir: 
Udviklingsplaner: 

I mit arbejde med udviklingsplanerne, er det min ambition at klæde alle medlemmer i divisionsledelsen på til 
at kunne hjælpe grupperne i divisionen til at få udarbejdet deres udviklingsplaner. Jeg ser det som mit 
ansvar at sætte mig ind i alt hvad der er omkring udviklingsplanerne, og derved kunne være divisionens 
“ekspert” indenfor udviklingsplaner. Da det er et klart mål fra korpsets side, at alle grupper skal have en 
udviklingsplan, vil jeg også facilitere denne proces og prøve at holde mig opdateret på hvor langt grupperne 
er med arbejdet. 

Simon: 
Webansvarlig: 

Være hovedansvarlig for at vi får publiceret på vores webplatforme. 
Stenmasken.dk skal være opdateret og det skal være muligt for lederne at kunne finde relevante materialer 
og se hvad divisionsledelsen arbejder på. 
Facebook. Skal oprettes og kan bruges som et forum. Kunne være en del af lederhvervning, da det er en 
måde hvor tilflyttere kan finde oplysninger om og se aktivitet i Aros’ lederstab. 
 
Grenansvarlig for troppen: 

Jeg vil holde mig opdateret på hvad der sker i tropsgrenen og kunne virker som bindeled mellem DL og 
troppen. 
Kommer forhåbentlig til at hænge sammen med divisionens (og gruppernes) udviklingsplan og jeg vil være 
med til at skubbe tropslederne i den ønskede retning. 
 
Lederhvervning: 

 Jeg vil (være med til at) tage initiativ til større projekter, med udgangspunkt i de af divisionens ledere 
forslået på bl.a. nytårkuren. 

 Jeg vil være overordnet projektkoordinator for projekterne. 

 Jeg vil forsøge at mobilisere så mange (leder) kræfter som muligt. 
 

 Jeg vil altså ikke selv være aktiv i planlægning af detailaktiviteter. 
 

3. DC post 
Spejderkollegiet 
Vi har fået mail fra Peder om igangsættelse af spejderkollegie. 

Vi skal finde en kontaktperson. 

Kir og Simon tager kontakt til Arne eller evt. andre. 

Kontaktpersonen refererer til DL, men har bemyndigelse til at træffe beslutninger i forbindelse med oprettelse af 

kollegium. 

 

4. Siden sidst 
Preben har været til hyttemøde hos kløverhytten 
Det kører godt. 

 
Spader 
Vi har hørt at der er nogen spader i udbud. 
De kommer måske. 
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5. Kommende 
Mini divisionsarrangement 
Peder har sendt mail rundt om et mini dagsarrangement. 
Det bliver rykket til efteråret. 

 

GL møde 

Der er aftalt gruppeledermøde d. 17. august. 

Dagsorden og program sendes ud af Kir og Simon. 

 

Lederarrangementet (28 august) 

Begejstringsarrangement for alle ledere. 

Der sendes udkast fra Signe og Anni inden nyhedsbrev, så der kan komme inputs fra resten af DL. 

 

Dagsorden til fælles DL møde (20. september) 

Skoven har bedt os om at komme med udkast til dagsorden. 
De vil gerne arbejde med materiale fra nytårskuren (sendes rundt af Kir) og evt. inputs fra Leon.  

 

Vi forslår at kulturnatten skal på dagsordnen. 

Pr generelt – hvis der laves noget der kan give pr, synes vi det kunne være godt at samarbejde. 

Lederhvervning (Leon inviteres), bl.a. materiale fra nytårskur. 

Den kommende nytårskur. 

 

Skal vi tage i Kløver hytten til fælles DL møde? 

Den er bestilt og det er vedtaget. 

 
Kulturnat (15. oktober) 
Annette (Delfinerne) og Kirsten (12. Århus) er kommet med et forslag som ser ud til at blive gennemført. 

Det bliver noget med et løb for spejdere og ikke spejdere. 

Vi hører mere. 

 

Divi 2011 

Tilsagn: Marselisspejderne (forslag om efteråret, mini kun om lørdagen), Skjoldhøj, 2. Risskov, Gallerne, Risskov 

Drenge (forår),  

Mangler: Delfinerne, Risskov Piger (ledermøde på mandag), Valhalla (ledermøde 3/6), 12. Århus, 9. Århus, 

Spartanerne 

Kir og Simon ringer rundt til de manglende og får dato og deltagelse på plads. 

 

6. Besøg af Leon Träger, vores udviklingskonsulent 
Vi startede med en gennemgang af DLM og Leon. 

Leon er tidligere medlem bestyrelsen i 9. Århus, hvor hans børn var. Selv spejder i stifinderne. Boet i Århus af flere 
omgange. Uddannet kaospilot og arbejder med ledelse af mennesker. Konsulent fra Fredericia og nordpå og godt 7000 

spejdere. 

 

Vi gik ikke ud fra dagsordnen, Leon startede med et oplæg og det gik over i en snak. 

 

a. Grupper i Aros 
Vi gik grupperne igennem for at give Leon et overblik. 
 

b. Vores divisionsarbejde 
 

c. Status på udviklingsplaner – og hvordan man evt. kan arbejde med dem 
Leon har lavet lille slideshow. 
Alle grupper og alle divisioner skal have en udviklingsplan. 
Arbejdet er sat i gang ud fra undersøgelsen ”den attraktive spejdergruppe”. 
 

d. Korpsets målsætninger 
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Blev gennemgået 

 

e. Hvordan laver vi et godt samarbejde 
Splitte møder mellem grupper, prøve at gøre det mere organiseret og få givet skub. 

 

Indsats skal gøres i forhold til 9. Århus og Spartanerne. 

 

7. Eventuelt 
Preben beretter om divisionens økonomi. 

Det ser fint ud. 

Økonomi skal på dagsordnen fremover. 

 

Divisionsturnering 

Vi har fået en mail fra udlejer som skriver at rengøringen og oprydning efter bål var mangelfuld. 

Simon sender mail med svar og skriver om det i evalueringen 

 
Vi skal lægge et budget fremover og tage stilling til om den må give underskud. 

 

Nyhedsbrev 

Deadline 15. juni 

 

 

 

 

 

Kalender: 
2010 

18-20/6 – DL stævne 

17/8 – GL møde 

28/8 – Begejstringsarrangement for ledere 

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 


