
DAGSORDEN - divisionsledelsesmøde, Steen Blicher Divisionen  
Torsdag den 11. marts 2021, 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. Velkommen v. Henning 
 
 

2. Referent (Lene) 
 
 

3. Bordet rundt – kort melding fra alle   
Hvordan går det ude i jeres grupper – og også evt. nyt fra divisionsgrenene? 
 

4. GL-møde den 18. marts 2021 v. Henning og Lene  
Dagsorden drøftes. Corona kan have forandret behov og dagsordenerne i grupperne ift. 
lederdag, samarbejds-/netværksmøde, lederrekruttering, andre divi-arrangementer mv. 
Behov for dialog med GL og at genbesøge GL-input fra efteråret. Der er lovet dagsorden til 
GL-gruppen den 12. marts.  
 

5. Store ledermøde den 23. september 2021 v. Henning  
 

6. Lederdag 2021 v. Henning  
Lederdag den 13. marts blev aflyst/flyttet pga. corona. Bør vi planlægge arrangement senere 
i 2021? Evt. tjek med GL. 
 

7. Forts. opsamling fra GL-møde den 22/10 og DL-møde 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.  
ER DER NYT? (Skal vi spørge GL om rep. i planlægningsgruppe?) 

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.  
Rasmus fra DL vil spørge korpset ift. uddannelsesteam med fokus på lederrekruttering. 
ER DER NYT? 

o Diverse kommunikationsopgaver med Facebook, mails, dokumenter og hjemmeside. 
Der mangler fortsat nye fotos af diviledelsen på hjemmesiden – husk at sende til Frederik. 
 
 

8. Divisionsrådsmøde den 22. april 2021 v. alle . 
Rammerne for virtuelt divisionsrådsmøde – indkaldelse sendes ud senest den 1. april.  

 Dagsorden til mødet – obs på udviklingsplan. (Henning)  
 Hvem er på valg og ønsker genvalg? (På valg er: Marie (ønsker genvalg?), Rikke 

(ønsker genvalg?), Frederik (ønsker genvalg?), Victor (ønsker genvalg?) og Henning 
(ønsker genvalg)) 

 Hvordan afvikler vi og laver afstemning via Zoom? (Frederik og Morten)   
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 Hvem gør hvad den 22. april - rollefordeling?   

9. Divisionssommerlejr 2024 – Kulsø v. Henning  
 

10. Kalendertjek  
Kalenderen bliver løbende opdateret på hjemmesiden. Den foreløbige kalender ses 
nedenfor. Mangler vi noget? Datoer for grenarrangementer i 2022?  
 
2021 
13. marts. Lederdag (flyttes/aflyses) 
19.-21. marts. Mikro-træf AFLYST  
22. april. Divisionsrådsmøde  
Virtuelt. Skal være afviklet senest den 1. juni 2021. På valg: Marie, Rikke, Frederik, Victor og 
Henning. Ordstyrer og evt. oplæg om vedtægtsændringer i korpset? 
7.-9. maj. Divisionsturnering, Spejderklinten AFLYST  
23. september. Store ledermøde (Poulholm?)  
Skal vi have dato for et "store ledermøde"?  
 
 

11. Næste møde i divisionsledelsen 
Der skal aftales et møde inden divisionsrådsmødet.  
 
 

12. Eventuelt   
 
 

13. Tak for i aften   

 

                                               Med venlig spejderhilsen 
   Henning, DC    
 


