
DAGSORDEN - divisionsledelsesmøde, Steen Blicher Divisionen  
Torsdag den 19. november 2020, kl. 19.30 (Poulholm og online/Teams) 
NB: Frederik har sendt link til onlinemøde. 
 

1. Velkomst v. Henning 
 

2. Referent (Lene?) 
 

3. Kort opsamling fra Korpsrådsmøde 2020 v. Henning/Carsten  
 

4. Opsamling fra GL-møde den 22/10  v. Henning, Rikke, Lene. 
Referat fra GL-mødet kan læses på divisionens hjemmeside.  
Konkret opfølgning:  

o Samarbejds- /netværksmøde for GL’ere og bestyrelsesformænd marts/april 2021 
o Temaaften. Hvordan skaber vi nye ledere? Rekruttering og indslusning. (Deltidsledere?) 

Savner materiale fra DDS ift. lederrekruttering. En del af udviklingsplanen fra korpset. Kan 
man få et oplæg fra DDS til gruppeledermøde i divisionen.  

o Diverse kommunikationsopgaver med Facebook, mails, dokumenter og hjemmeside. 
 

5. Lederdag lørdag den 13. marts v. alle . 
Der kom input på store ledermøde i divisionen den 24. september. På 
divisionsledelsesmødet den 5. oktober blev det besluttet, at vi på dette møde konkret 
arbejder videre med:  

o Konkret(e) aktiviteter – OBS på, at det efterspørges aktiviteter, hvor ledere er 
deltagere og ikke skal arrangere, og hvor der er noget nyt, som kan bringes med 
hjem til det daglige lederarbejde i grupperne. 

o Mulige oplægsholdere el.lign. udefra. 
o Budget for lederdagen. 

Vi beslutter, hvem der går videre med hvad.  

6. Divisionens grenarrangementer 20/21   
De forskellige grenansvarlige i divisionsledelsen giver en status for aktiviteter i divisionsregi. 
Kalenderen er opdateret på hjemmesiden.  
Der er følgende datoer, og hvis der er truffet evt. beslutninger om arrangementerne i lyset 
af corona, skal det til referat og meldes ud i grenene:  
2020 
20.-21. november: Sølvøkseløb AFLYST v. Kristian og Frederik  
2021 
15.-17. januar Polartur v. Carsten og Lene  
5.-7. februar Mini-træf v. Henning og Marie  
13. marts Lederdag  
19.-21. marts Mikro-træf v. Conny og Morten  
22. april Divisionsrådsmøde  
7.-9. maj Divisionsturnering, Spejderklinten  
 

7. Eventuelt   
 

8. Tak for i aften   

                                               Med venlig spejderhilsen 
   Henning, DC    
 

https://steenblicherdivision.dk/files/2020-10/201022_REFERAT_GL-m%C3%B8de_divisionen_22oktober2020.pdf
https://steenblicherdivision.dk/files/2020-10/200924_REFERAT_Store%20lederm%C3%B8de_24september2020.pdf
https://steenblicherdivision.dk/files/2020-10/201005_Referat_divisionsledelsesm%C3%B8de_5okt2020.pdf
https://steenblicherdivision.dk/kalender

