
DAGSORDEN - divisionsledelsesmøde, Steen Blicher Divisionen  
Torsdag den 14. januar 2020, kl. 19.30 (Poulholm og online/Teams) 
NB: Der kommer link til onlinemøde. Som minimum er Henning og Lene til stede 
med sprit og behørig afstand på Poulholm.  
 

1. VelkomstVelkomstVelkomstVelkomst    og godt nytårog godt nytårog godt nytårog godt nytår    v. Henning 

    
    

2. ReferentReferentReferentReferent    (Lene?) 

    
    

3. Bordet rundt Bordet rundt Bordet rundt Bordet rundt ––––    kort melding fra alle kort melding fra alle kort melding fra alle kort melding fra alle     v. Henning/Carsten        
Hvordan går det ude i jeres grupper? Corona-begrænsningerne og påvirkning af aktiviteter. 
Kan man holde på spejdere, ledere og modet?  

    
    

4. Opsamling fra GLOpsamling fra GLOpsamling fra GLOpsamling fra GL----møde den 22/10møde den 22/10møde den 22/10møde den 22/10    og DLog DLog DLog DL----møde 19/11møde 19/11møde 19/11møde 19/11        v. Henning, Lene.    
Referat fra GL-mødet og referat fra DL-mødet kan læses på divisionens hjemmeside.  
Konkret opfølgning og status på de tre punkter:     

o Samarbejds- /netværksmøde for GL’ere og bestyrelsesformænd marts/april 2021 

Dialog med Mathias Bjerg fra korpset. Han deltager gerne i møde og med at tilrettelægge 

dagsorden. OBS på evt. flytning af tidspunkt for mødet – blot inden KRM21.     
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.  

Dialog med Mathias Bjerg fra korpset. Han søger efter materialer og evt. ressourcepersoner 

fra korpset eller andre, der kan hjælpe med dette tema.    
o Diverse kommunikationsopgaver med Facebook, mails, dokumenter og hjemmeside. 

Der mangler fortsat nye fotos af diviledelsen. 

    
    

5. Opfølgning og drøftelse af lOpfølgning og drøftelse af lOpfølgning og drøftelse af lOpfølgning og drøftelse af lederdag ederdag ederdag ederdag 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.    

På mødet 19/11 blev det besluttet at flytte lederdagen fra den 13. marts. (Bør dette meldes 
yderligere ud? Var med i seneste referat.) Drøftelse og beslutning i DL, så vi får en mere 
realistisk tidshorisont med fokus på corona og overskud aktiviteter ud over gruppers egne.   
 

6. Foreløbig kalender Foreløbig kalender Foreløbig kalender Foreløbig kalender 2020202021 drøftes21 drøftes21 drøftes21 drøftes        
De forskellige grenansvarlige i divisionsledelsen giver en status for aktiviteter i divisionsregi. 
Kalenderen er opdateret på hjemmesiden. Den foreløbige kalender:  
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2021 
15.-17. januar Polartur v. Carsten og Lene (aflyst)  
5.-7. februar Mini-træf v. Henning og Marie (aflyst)  
13. marts Lederdag (flyttes) 
19.-21. marts Mikro-træf v. Conny og Morten (aflyses?) 
22. april Divisionsrådsmøde (Datoen fastholdes foreløbig. Kan holdes udendørs. Afventer ift. 
restriktioner. Skal være afviklet senest den 1. juni 2021. På valg: Marie, Rikke, Frederik, Victor og 
Henning) 
7.-9. maj Divisionsturnering, Spejderklinten (Uafklaret. Vi drøfter muligheder og evt. alternativer 

samt kontrakt med Spejderklinten.)    
    
Skal vi have dato for et "store ledermøde"?  
 
 

7. Økonomi Økonomi Økonomi Økonomi     
To forhold vedr. økonomi:     

o Afregning for arrangementer i divisionen og betydning for arbejdet for alle kasserer. En klar 

deadline for indmelding af udgifter/bilag drøftes og besluttes.     
o Coronas indflydelse på økonomien. Repetition af beslutningen fra divisionsrådsmødet i 

august, da det blev besluttet, at der IKKE er kontingentopkrævning fra divisionen i 2021. 

    
    

8. Næste møder i divisionsledelsenNæste møder i divisionsledelsenNæste møder i divisionsledelsenNæste møder i divisionsledelsen        
Vi slår et par krydser i kalenderen og sikrer, at der er måde fysisk og online muligheder.     
    
    

9. EvenEvenEvenEventuelt tuelt tuelt tuelt         
    
    

10. Tak for i aften Tak for i aften Tak for i aften Tak for i aften         

    

                                                                                                                                                                                            Med venlig spejderhilsenMed venlig spejderhilsenMed venlig spejderhilsenMed venlig spejderhilsen    
            Henning, DCHenning, DCHenning, DCHenning, DC                
    


