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1.  Referent/dirigent: DC’erne 

Til stede: Tove (Marselisspejderne), Kari (2. Risskov), Anja (Spartanerne), Morten Birk (Valhalla), Martin (1. Risskov), 

Kir (DC) og Simon (DC/Gallerne) 

Afbud: Mona (9. Århus), Preben (Skjoldhøj), Anette (Delfinerne) og Rasmus (12. Århus) 

 

2.  Status i divisionen 

Præsentation af divisionsledelsen. 

 

Samarbejde med Århus Skov. Vi har indledt en møderække med divisionsledelsen i Århus Skov Division, med henblik 
på at lave nogle fælles projekter. Det går mest på lederhvervning og lederpleje, da begge divisioner har dette som et af 

flere hovedfokus. 

 

3. Vigtigt nyt i grupperne 

2. Risskov: Kari og Lene (forældre) er GL’er – ledersituatoin ok, næsten alle grene har forældrehjælp. Udfordringer ved 

minigrenen med engelsk talende leder. 

 

Valhalla: Tre ledere i hver gren – GL’er: 2+3 (Morten Birk, primær) – To nye muslimske ledere, der gerne vil starte et 

muslimsk spejderkorps. Giver et par muslimske børn. 

 

Spartanerne: Tre grene, Anja og hendes mand eneste ledere. Én hjælpende forældre. Prøver alt, men der sker ikke noget. 

Der er brug for hjælp. Sker der ikke noget inden et år, så lukker gruppen. 
- Morten erindrer en divisions taskforce, med et par ledere der dobbeltjobber. 

- Ildluer, klitta og knive er forslag til aktivitetshjælp. 

 

1. Risskov: Har ingen miniledere her efter sommerferien, prøver at få en forældreledelse. Holder informationsmøde 

snart, med evt. mulighed for at minigrenen lukker. Der er bedring generelt blandt lederne, der er mange mulige nye. 

 

Gallerne: Har lige lukket mikrogrenen, ellers går det godt. 

 

Marselis: Mangler børn, seks ledere. 

 

Vi eftersøger taskforce til spartanerne! 
Alle må gerne kigge efter enkelte ledere der vil binde sig for en kortere periode til at tage møder. 

Hjælp søges specielt torsdag 18-19.30 (minier) 19-21 (troppen). 

 

4. Udviklingsplaner 

Kir gennemgik lidt om udviklingsplaner. 

Hovedpointer: 

- Det er noget ”personligt” for gruppen – ingen fast form. 

- Se slideshow for idéer og områder en plan kan indeholde. 

 

På de kommende GLmøder snakker vi kort (eller længere) om udviklingsplaner. 

 
Divisionsledelsen vil gerne komme og lave et arrangement for lederne i grupperne med en udviklingsplan som produkt. 

Informer os hvis I har brug for hjælp. 

 

5.  Tovholdere i grenene 

Vi mangler tovholdere for mikro og junior. 

 

Forslag til juniortovholdere: Allan (Risskov Piger), Danny (Gallerne), Amanda (2. Risskov) 

Efter mødet har jeg snakket med Trine (Gallerne), hun melder sig til det rent praktiske. De fordeler selv arbejdsopgaver. 

 

Vi vil gerne vide hvad mikrolederne mener om grensamarbejde på tværs af grupperne. Vil I lave samarbejde, eller vil I 

”bare” være med til det I kan under minigrenen. 
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6.  Kommende  

 A. Kulturnat d. 15. oktober – vi mangler en tovholder til meget begrænset opgave. Hjælp os! 

 B. Divi 2011 – 6.8 maj 2011 

 

7. Andet 

 A. Leon Träger – ny udviklingskonsulent i vores område 

 B. Nye samrådsblanketter (tilskud til lederuddannelse) – husk at bruge de nye, ellers får I dem tilbage uden tilskud. 

 C. PR stand – vil den blive brugt? – Svaret var ja. 

 

8. Eventuelt 

1. Risskov har haft store problemer med hærværk på hytten. 

Forslag om at kontakte SSP (kriminalpræventivt arbejde), de vil gerne vide noget om hvad  der sker. Så har de bedre 

mulighed for at lave en handlingsplan. Sørg for at tage nogle forbehold inden, giv naboen telefonnummer til politiet, 

bed forældre lufte hund forbi hytten. Mail til SSP: ssp@mbu.aarhus.dk. 

 

Nemt at bestille plakater på http://dds.dk/pr-kommunikation. 

 

Divisionssommerlejr burde efter rullet være i 2011. Det er droppet bl.a. pga. så mange store fælleslejre og 

fællesdivisionsturnering. 

 

Forslag: 
- Gi et år – få et får (gulerod i den anden ende) 

- Et seniorprojekt for at få en gruppe på benene. 

 

Roger klan fra Risskov Piger er en mulighed for taskforce (Tine Andersen) 

 

Vi vil gerne have grenenes tilbagemelding på fælles divi. 

De skal bruge i forhold til fremtidig planlægning, da der har været mange forskellige tilbagemeldinger. 


