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Forkortelser: 

GL:  Gruppeleder(er) 

DC:  Divisionschef(er) 

GRM: Grupperådsmøde 

DRM: Divisionsrådsmøde 

1.  Referent: Simon Dirigent: Kir  

Til stede: Simon (DC), Kir (DC), Annette (Delfinerne), Anja (Spartanerne), Kari (2. 
Risskov), Mads (12. Århus), Lene (2. Risskov), Morten Birk (Valhalla) 

Afbud: Martin (1. Risskov Drenge), Tove (Marselisspejderne), 

Manglende grupper: 1. Risskov drenge, Risskov Piger 

 

2.  Status i divisionen 

Nytårskur veloverstået, det var en succes. (Valhalla vil gerne have det rykket, de har selv nytårskur der) 

 

Hjemmesider er opdateret. Stenmasken.dk (lederportal) og arosdivision.dk (vores ansigt udad til) 

Spejderiaarhus.dk – vores reklameside. 

 

Kommende divisionsledelsesstævne, hvor vi snakker udviklingsplaner. 

 

3. Vigtigt nyt i grupperne 

 A. Har du noget du har behov for at vende med de andre GL’er? 

 

Anja (Spartanerne) vil gerne ”udveksle” tropsspejdere. Der er kun to tilbage, derfor vil hun gerne have dem ud og se andre. 

Vil nogen invitere? (Spartanerne har tropsmøde om torsdagen) 

 

Hvad gør man når klanen ikke er meget aktive  men ikke  i gruppen (Spørger Kari). 

Vigtigt at de selv tager opgaver i gruppen. Konkrete opgaver kan de forholde sig til. 

Valhalla har god erfaring med at lade seniorerne være dem selv og give dem fri til at have det sjovt. Det har givet afkast her 

nogle år senere. 

 
Vi snakkede om at nogen burde lave noget til seniorerne. 

En mulighed var at lave en divisionsturnering for dem. Der er ikke så mange ressourcer i overskud, på vores divi. 

Vi tager det med videre. 

 

4. Udviklingsplaner 

 A. Hvor langt er din gruppe kommet? 

Status 

Gallerne: Er lavet (mangler at blive skrevet ned), lavet på en ledertur (hvor bestyrelsen også deltog) 

Delfinerne: Er lavet, sat kontingentet op og har brugt korpsets fokuspunkter – har brugt korpsets 

12. Århus: Mads melder pas, han finder ud af det derhjemme. 

Valhalla: Den er lavet. Hovedområder er værdibevidsthed og engagement og begejstring. 

2. Risskov: Laver den på onsdag. 
Spartanerne: Der er nogle idéer, det skal bare laves til en konkret plan. 

Skjoldhøj: Den er lavet. 

9. Århus: Er i gang med at blive lavet. 

Risskov Piger:  

Risskov Drenge:  

Marselisspejderne:  

Stifinderne sø:  

 

5. Lokaletilskuddet er i fare! 

 A. Vi starter sammen på at skrive breve til politikerne (bare rolig, vi har skabelon, kuverter og frimærker – der mangler 

stort set bare et navn i brevet) 
 

Med dette referat er der en skabelon, I bedes sende brev afsted. 

 

6. Divisionsturnering 2011 

Se opdateringer på hjemmesiden. 

 

7. Klan tæskeholdet og Sjakledere 

Vi snakkede kort om Klan tæskeholdet. 

En tilflytterklan, der gerne skal sørge for at tilflyttere forbliver tilknyttet til DDS. 

Der kan opstå et problem hvis man må være ældre end 24 år i klanen. 
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Sjakledere er for ledere der ikke vil være leder på fuld tid. 
Man laver et forløb eller en fed aktivitet, som grupperne kan booke. 

 

8.  Kommende 

 A. Fællesledermøde d. 28/2-11 

 Vi skal sparke divisionsturnering i gang. 

  

 B. Divisionsrådsmøde 

 Vi mangler divisionsledelsesmedlemmer, hjælp os med at finde nogen kommende medlemmer. 

 Vi budgetterer med et underskud for 2011. 

 

9. Andet 

 A. GRM og Gruppeindberetninger 
 Problemer med gruppeindberetning, sig til! 

 Efter GRM skal der indmeldes i Blåt Medlem. 

 Referat (med regnskab og udviklingsplan) skal sendes til DC’erne, helst per mail, senest 15marts. 

 

 B. Kommende medlemmer til DL 

 

10. Eventuelt 

Simon informerede om kommende turtilmeldingsløsning med dankortmodul. 

 

DC’erne forslår at vi kan lave divisionsturnering fast i store bededagene fremover, passer det? 

Evt. weekenden før pinse. 
Vi blev enige om at lægge weekenden fast, men at den skulle uden om helligdage. 

Planen er den første weekend i maj (medmindre det er en helligdag). 

Vi er dog løbet ind i at DDS uddannelse har lagt mange kurser der, hvis det bliver sådan fremover, er vi nok nødt til at 

droppe det igen. 

 

Alle gruppeldere bedes sende en mail til Kir (kir@laustsen.dk) med faste arrangementer. 

 

Vi kan købe en pakke med billetter fra spejderfestiavl’en, vi skal dog kunne afsætte 10 styks, kan vi det? 

Vi aftalte på mødet at sende ud til tropslederne for at høre dem, vi trak i midlertidig i land. 

Vi havde ikke hørt fra Århus Skov, så hvis ikke vi kunne afsætte 20 billetter, ville vi få et underskud i divisionen på 1.000,- 

per billet. 

Man kan stadig tilmelde sig www.spejderfestival.dk – men til 1.250,- 
Vi sørger for at sende tilbud ud i bedre tid, hvis det kommer næste år. 

 

Vi snakkede om at vi skulle lave noget andet end at deltage i en sædvanlig kulturnat. Tænke ud af boksen, der er ikke nok 

gang i den. 

Vi skal have Århus fyldt med blå uniformer. 

 

Inviter Ramasjang til divi eller… 

 

Kalender: 

2011  

28/2  - Fællesledermøde 

7/4 - Divisionsrådsmøde 

27/4 - Fællesledermøde 

6-8/5 - Divisionsturnering 

 

mailto:kir@laustsen.dk
http://www.spejderfestival.dk/

