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Dag: Tirsdag den 9. november kl. 17.00 

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

 
 
1. Referent/dirigent: Simon - Traktør: Simon 
 

2. Godkendelse af forrige mødes referat (den 07.09.2010 + referat fra fælles dl møde den 20/9 ’10) 
Ingen kommentarer 

 
3. Post 
Spejdersport holder spejdernes dag med 20% og så er der DKs største skattejagt. Er også sendt til alle GL’er, så vi går 
ud fra det er kommet ud til spejderne. 
 

4. Divisionens udviklingsplan 
Vi snakkede vores udviklingsplan igennem ud fra det udkast jeg (Simon) havde lavet til fællesledermødet. 
Vi blev enige om de ting vi vil fokusere på. 
Vi har lavet udvalg der dækker dem. 
De kommer på hjemmesiden inden længe (forhåbentlig). 
 

5. Siden sidst 
5.1 Møde med Skov divisionsledelse 
Det var et rigtig godt møde og vi glæder os til samarbejdet. 
De første projekter er allerede sat i søen. 
 
5.2 Kulturnat 
Det var et godt arrangement, dog kunne vi godt bruge noget bedre vejr næste år. 
Der lå en aftale om at korpsene ikke måtte lave pr for sig selv. 
Vi er der for pr, derfor vil vi gerne lægge op til debat om ikke det skal ændres. 
 
Det er vigtigt at vi har en repræsentant i udvalget. 
 
5.3 Fællesledermøde 
Tyndt besøgt – vi sparkede ikke nok røv! 
Forslag om at vi til fællesledermøder får noget med hjem, fx en karatelektion eller… 
Måske vi skal tage det ud af de vante rammer, Anni og Preben havde nogen forslag fra at have prøvet det tidligere. 
 
5.4 Tværkorpsligt møde 
Sølvøkseløbet dør, der står nogle penge til at kunne starte det op. 
Fælleskorpslig lejr snakkede vi lidt om. 
Ellers ikke det store. 
 
5.5 Mona Baasch fra 9. Århus er blevet indstillet til Frivillighedsprisen 2010 
Vi hepper! 
 

6. Kommende arrangementer 
6.1 Korpsrådsmøde 2010 
Anni, Morten, Kir og Simon deltager. 
Kir sørger for traktement lørdag aften. 
 
6.2 Nytårskur 2011 
Den 8. januar. 
Det bliver på Anna Gade skole. 
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6.3 Fællesledermøde 
28. februar. 
Står i divisionsturneringens tegn. 
Vi spørger Tove om vi kan være i VandpHytten. 
Simon og Anni er primusmotorer 
 
6.3 Divisionsrådsmøde 2011 
7. april 
Simon begynder at tænke over sted og form. 
 
6.4 Divisionsturnering 2011 
Dato, sted og tema er fundet. 
Se hjemmeside for detaljer. 
 

7. Ansvarsområder, herunder hvad arbejdes der på 
Vi har vedtaget udvalg i stedet for ansvarsområder. 
Intet at berette. 

 
8. Eventuelt 
Vi skal have fundet to deltagere der vil være med i det integrationsprojekt som samrådet har fået penge til. 
Hjælp gerne med at finde dem. 
 

9. Næste møde(r) 
20. januar ved Preben kl. 19.30 
 
10. marts ved Anni kl. 19.30 


