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1. Referent/dirigent: Simon - Traktør: Primært Katrine og Anni, der var masser af guf 
Til stede: Christian, Jack, Katrine, Lars, Christian M, Tanja, Bjørn og Ole (Århus Skov), Anni, Preben og Simon (Aros) 

og Leon (udviklingskonsulent) 
Afbud: Kir og Morten (Aros) 

 

2. Lederhvervning 
Tiltag vi går i gang på at arbejde med. 
Nedenstående er forslag der er fremkommet ved nytårskuren 2010 og gennem det fælles divisionsledelsesarbejde. 
Punkterne kommer i den rækkefølge de blev fundet vigtigst. 
 
1) 
Samarbejde med andre jyske divisioner/store grupper om information om tilflyttere og hvad kan gi tilbage. 
Vi vil gennem et samarbejde få information om tilflyttere.  
Leon sælger idéen når han er ude og skaffer mailadresser 
 
2) 
Lave PR guide til grupperne for at lette kontakt til medierne (Mourids, spørger Kir) 
Lave hjemmesider (Mourids) 
Hvordan man laver et godt åbent hus arrangement (Lars) 
Leon kigger efter noget der allerede findes 
  
3) 
 Sørge for at grupperne åbner op overfor de nye 
Spørg GL’er, evt. indlæg fra et par GL’er på næste GLmøde 
Send ud og hør om der er nogen der har nogle dokumenter 
 
4) 
Studieledere, der kan deltage på deres præmisser. (Lars og Simon) 
Kobles til senioraktivitet/uddannelse (Lars og Jack) 
Opfordre Plan teamer til at deltage 
Sende indbydelse til andre divisioner om at deres tilflytterledere deltager i velkomstmøde 
Udnytte kulturnatten som opstart, vise dem hvad der sker 
Kulturnat (Mourids sender indbydelser rundt, Anni står for PR dernede) 
PR delen, fanger potentielle 
Korpsrådsmøde og efterfølgende arrangement (Christian, Bjørn, Anni) 
 
5) 
Ressource database og videnskort – hvordan får vi de gode idéer spredt 
Vi synes ikke den skal være i form af en database, den vil nok ikke blive brugt så meget 
Muligvis på gruppeniveau – kunne være på GLmøde, fællesledermøder eller rådsmøder (speedscouting) 
 
Derudover 
Spejderiaarhus.dk 
Simon står for den 
 
Opslag i spejdersport 
Katrine designer en plakat, med udgangspunkt i det kommende www.spejderiaarhus.dk 
 
Vi venter med: 
- Velkomst papirer til studie-/kollegie-/whatever startere 
- Velkomstaften for nye/kommende ledere i divisionen 
- Frivillig arbejd (20 timer) 
- Facebook/youtube for Århus spejdere – få budskabet ud om hvad vi laver 
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3. Fælles PR 
3.1 Hjemmesider 
Fælles overordnet www.spejderiaarhus.dk (også med å) 
  
3.2 Reklamestander 
 Er på vej 
 Anni fortalte planerne 
 
3.3 Guide til medier 
 Se ovenfor 
 
3.4 T-shirt med tryk spejderiaarhus.dk 
 PR udvalget, Mourids 
 

4. Uddannelse 
Uddannelsesudvalg i Århus Skov (Jack), udarbejder liste over kurser – Jack sender til Anni 
Forslag om at lave en tropsleder uddannelse (Jacks forslag) 
 
Klatreinstruktør kursus (Jack) 
Førstehjælpskursus, evt. det lille starterkursus så de nye ledere kan skabe et netværk (Jack) 
 

5. Kulturnat 
Det kører 
DDS, baptisterne og de grønne pigespejdere 
Scene, slack-line, det muntre køkken og smedie. 
Reklame og aktiviteter 
Kan vi nå at lave kuglepenne eller andet med www.spejderiaarhus.dk  
Koncept og placering fastholdes 

 
6. Senioraktiviteter 
Lars beretter for Århus Skov: 
Vi vil gerne være der for divisionens klanledere, hvad vil de ha’ (ud over fester) 
Vi vil gerne tilbyde mere for seniorer uden klaner – lave møder for klan gruppeløs (Lars’ kæphest, de skal også på 
landsdækkende løb) 
Konkret aktivitet i januar, byg-og-hyg 
 
Simon beretter for Aros: 
Har været dødt, men der er ved at komme gang i det igen 
 
Vi opfordrer til at vi husker at invitere hinanden når vi laver store ting 
senior@aarhusskov.dk – senior@arosdivision.dk 
 

7. Nytårskur 2011 (Kir og Christian M) 
Mourids: Tradition for nytårskur, fint arrangement sidste år. Vi fik mange gode inputs sidste år. Form og indhold er 
ikke fast, dating kunne være en mulighed. 
 
Vi holder et arrangement der ikke koster så meget som sidst. 
 
For Århus Skov: Tanja og Ole 
For Aros: Preben og Anni 
 
Form 
Fagligt indhold først og så hygge med mad og fest. 



   Tid: 19.00 

  Sted: Kløverhytten 

 

 Referat af fælles divisionsledelsesmøde (Århus Skov og Aros) 

 – mandag den 20. september 2010 

 3 

Kunne være lavet som et løb. Træklatring, instruktør med noget vi ikke plejer. Kursusmodul på 1-3 time. Sælge den på 
at man kan blive en bedre mikroleder (ikke kun specifikt mirkoleder). Oplagt at bruge Leon. 
 
Tema 
Kompetencedating, speedscouting, ingen post-it’s, husk at fremvise det vi har fået ud af sidste års nytårskur, 
adventurespejd 
 

8. Tværkorpslig lejr 2012 
Oplagt at lave fælles projekt. 
Vi vil gerne have vores seniorer involveret. 
 

9. Aros’ erfaring med samlet divisionsturnering (Simon) 
Simon berettede. 
Kontakt endelig hvis I vil holde det, vi har masser af inputs!  

 
10. Kommende møder eller hvordan vi samler op 
Vi mødes når det giver mening. 
DC’erne snakker sammen i ny og næ 
 

11. Evt. 
Leon havde to spørgsmål. 
Vi gav ham, hvad vi havde af inputs. 
 
 

Mailadresser 
Århus Skov – dl@aarhusskov.dk 

Christian Jensen - dc@aarhusskov.dk 

Jack Givskud - dk@aarhusskov.dk 
Katrine - katrinelisberg@aarhusskov.dk 

Lars - larsdrejer@aarhusskov.dk / senior@aarhusskov.dk 

Christian Mourids - christianmouridsen@aarhusskov.dk 

Tanja - tanjastride@aarhusskov.dk 

 Bjørn - bjørnhougaard@aarhusskov.dk 

Ole - olebrandt@aarhusskov.dk / senior@aarhusskov.dk 

 

Aros - dl@arosdivision.dk 

Simon Agerbæk – simon_a@gallerne.dk / dc@arosdivision.dk (også på senior@arosdivision.dk) 

Kir Laustsen - kir@kirlaustsen.dk / dc@arosdivision.dk 

Morten Bjerrum Larsen - mortenbjl@gmail.com / senior@arosdivision.dk 

Anni Røgilds - a.roegilds@gmail.com 
Preben - phl@nypost.dk 

 

Leon - lt@dds.dk 

 


