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Dag: Tirsdag den 7. september kl. 20.00 

Sted: Frederiks Allé 62, 3. sal (v. Simon) 

 
 
1. Referent/dirigent: Simon - Traktør: Simon 
 

2. Godkendelse af forrige mødes referat (den 26.05.2010 ved Simon + minimøde d. 28 august) 
Ingen kommentar. 
 

3. DC post 
Intet nyt. 
 

4. Siden sidst 
4.1 GL møde 
Fint gruppeledermøde. 
Vi skal huske at sige at Blåt Medlem skal være opdateret, især mails! 
Se referat for mere. 
 
4.2 Leder/seniorfest 
Det var super hyggeligt. 
Der kom seniorer 
Dog ikke så mange ledere som vi kunne have været. 
Positiv stemning hele vejen rundt, vi prøver igen. 
Husk at kigge kalender, i år var oveni Solaris. 
 

5. Kommende arrangementer 
5.1 Møde med Århus Skov divisionsledelse 
Er vi klar? 
Gennemgang af dagsorden. 
 
5.2 Kulturnat 
Fredag den 15. oktober 
Ny repræsentant for Aros division, er Troels (Gallerne) 
Den lever sit eget liv. 
 
5.3 Fællesledermøde 
7. oktober kl. 18.30 – 21.30 
Sted: VandpHytten 
Tema: Divisionen udviklingsplan 
Forplejning: Kir (husk sodavandene fra din carport) 
Indkaldelse: Anni 
Form på debat: Simon 
Foreløbig plan: forskellige punkter fra korpset, tid til at debattere mindst tre punkter 
Generel information om hvad der sker i division. 
 
5.4 Korpsrådsmøde 2010 
13.-14. november 
Morten deltage med Valhalla. 
Anni deltager, enten med Skjoldhøj eller Divisionen. 
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Kir deltager for divisionen og fylder 30!! 
Simon deltager for divisionen. 
 
5.5 Nytårskur 2011 
Lørdag den 8. januar. 
Forslag til sted: Åbykroen, hvis den stadig virker. Ellers vil Preben gerne booke sankt annagade. 
Resten planlægger vi med Århus Skov Division om to uger. 
 
5.6 Divisionsturnering 2011 
Tid: 6.-8. maj 
Vi tager hul på planlægningen. 
Divi dokument er tilgængeligt for divisionsledelsen i dropboxen. 
 

6. Ansvarsområder, herunder hvad arbejdes der på 
6.1 Signes ansvarsområder 
Blev fordelt på minimødet. 
 
6.2 Hvad arbejdes der på p.t. 
- 
 

7. Kursus på divisionens regning 
Som udgangspunkt betaler grupperne for kurser. 
Er der kurser hvor divisionen får mere værdi af kurserne end grupperne, så tager vi den i divisionsledelsen om 
divisionen betaler. 

 
8. Nyhedsbrev 
Næste deadline er 15. september. 
 

9. Eventuelt 
- 
 

10. Næste møde(r) 
Mandag den 20. september, fællesmøde med Århus Skov 
Torsdag den 7. oktober, fællesledermøde 
Onsdag den 20. oktober, korpsrådsmedlemsformøde 
Tirsdag den 9. november, divisionsledelsesmøde om udviklingsplan (mødes tidligt med mad) 


