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Dag: Torsdag den 20. januar kl. 19.30 

Sted: Østerløkken (v. Kir) 

 
 
1. Referent/dirigent: Simon - Traktør: Kir 
 

2. Godkendelse af forrige mødes referat (den 09.11.2010) 
Ingen kommentarer 
 

3. Post 
Vi har modtaget AUF kurser, nogle bliver formidlet i nyhedsbrevet (de andre findes på hjemmesiden). 
 
Flyer for ”den mobile spejderhytte”. 
Wilhelm fra 2. Risskov deltager aktivt. 
 

4. Siden sidst 
4.1 Korpsrådsmøde 2010 

Det var hyggeligt. 
Der var en del der følte de ikke fik så meget ud af det, specielt lørdagens program. 
 
4.2 Nytårskur 2011 

Vi havde et let program, det virkede godt. 
Vi synes der skal lægges lidt flere penge/kræfter i maden. 
50-100 per pers., måske 150. 
 
4.3 Gruppeledermøde 
Der var snak om at det kunne blive problematisk, hvis man kan være over 24 år i klan tæskeholdet. 
Morten snakker med Lars om problematikken. 
Vi laver aftaler senere. 
 

5. Kommende arrangementer 
5.1 Divisionsledelsesstævne 
Kir, Anni, Preben og Simon deltager. 
 
5.2 Fællesledermøder (op til divi) 
Første møde er mandag den 28. februar. 
Fælles start med intro til tema og overordnet plan for weekenden. 
Vi vil lave en happening under temaet, Morten Birk skulle være i tænketank. 
Afdelingsmøder herefter. 
 
Har Preben booket vandpytten? 
Anni står for forplejning. 
 
Anni og Simon er stadig tovholdere på. 
 
5.3 Divisionsturnering 2011 
Vi er så småt taget hul på planlægningen. 
Følg med på hjemmesiden:-) 
 
Vi spørger Morten Fjord om han vil stå for den store aktivitet lørdag før aftensmad. 
 
5.4 Lederarrangement i foråret  
Vi snakker om at lave det som et endagsarrangement med førstehjælpskursus og grill og spass om aftenen. 
Vi fastlægger dato senere. 
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5.5 Divisionsrådsmøde 
Anni stopper, resten fortsætter. 
 
Vi skal have fundet minimum 2, gerne 4. 
Morten snakker med folk (i hvert fald Risskov Piger (Mette og Jens) og Bjerg brødrende) og ellers bare prikken løs. 
Simon snakker med Rasmus (12.), Jette (Risskov Piger). 
Anni snakker med Tine. 
 

6. Udvalg 
6.1 Beskrivelse af udvalg 
PR-udvalg: Kir og Simon 
Seniorudvalg: Morten og Emil Martiny 
Lederaktivitetsudvalg: Morten og Simon 
Spejderaktivitetsudvalg: Anni og Kir 
Administrationsudvalg: Preben og Simon 
 
Vi laver udvalgsbeskrivelser som hjemmearbejde. 
Kir skriver til PR, Morten skriver til senior, Simon skriver til leder og administration, Anni skriver til spejder. 
Skal være klar senest første uge i februar. 
 
6.2 Hvad arbejdes der på? 
På hjemmesiden (stenmasken.dk under udviklingsplan) kan man se hvad vi har gang i. 
Alle kan skrive på hvad vi/de laver. 
Husk at skrive en parentes bagefter hvem der står for det. 
 

7. Divisionens udviklingsplan 
7.1 Arbejder vi for den? 
Vi holder møde med Spartanerne på mandag. 
 
Vi vil gerne have noget mere lederlir. 
 
7.2 Skal den ændres/tilpasses? 
Ikke p.t. 
 

8. Nyhedsbrev 
2011 (1) 
Deadline for indlæg: Onsdag den 2. februar. 
Udsendelse: Mandag den 7. februar. 
 
Anni samler indhold, sender til GL’er om deadline. 
Indhold: Divi (Simon), 5-kamp (Morten), Divisionsrådsmøde, herunder at de der har indlæg til mødet, skal give lyd 
(Simon / DC indlæg)  
 
2011 (2) 
Deadline for indlæg: Onsdag den 11. maj 
Udsendelse: Søndag den 15. maj 
 

9. Eventuelt 
Vi har belejligt fået alle eventuelter ind ovenfor. 
 

10. Næste møde(r) 
Torsdag den 10. marts hos Anni med mad. 
Alle andre mødes ved Hasle torv kl. 17.45, Kir kør. 


