
REFERAT - divisionsledelsesmøde, Steen Blicher Divisionen  
Torsdag den 3. januar 2022, kl. 18:30 - virtuelt 
Deltagere: Henning, Morten, Brita, Carsten, Rasmus, Peter (til evt.punkt), Connie 
og Lene  
 

1. Velkommen v. Henning  
 

2. Status på divisionsarrangementer i foråret   
Polarturen af aflyst pga. corona.   
Minitræf – Henning skriver ud og vejer stemningen i minigruppen på Facebook.  
 

3. Status på divisionsturneringens planlægning - Verdens Bedste Klimavenner” 
Divisionsturnering 2022 den 6.-8. maj på Spejderklinten v. Sundstrup. 
Pointsystem  (Brita, Morten og Rasmus arbejder videre med det ud fra færdigheder i 
lommebøgernes niveau og altså det niveau, som korpset forventer. ) 
Mad. – madlavning frokost (Lene har haft møde den 11. november med Dennis og Stig fra 
Planterødderne. De skal en måned inden kende deltagerantal. Madspild og plantebaseret 
er temaet. Stille opgave til junior og trop – og lave mad sammen med mini/mikro-ledere 
onsite – frokost.  Klan får produkter, men ikke opskrift. Mini-mikro kan være med til at 
sanke urter mv. om formiddagen som hjælp til maden.)  
Mærker.  Brita bestiller efter Hennings kontakter.  
Tilmelding.  OBS på tilmelding og tilmeldingsfrist i god tid.  
Grenaktiviteter. (Der burde være gang i det, og ellers skal det klares og arbejdes videre 
med til lederdag i marts.)  
 

4. Divisionsrådsmøde den 21. april 2022   
Hvem er på valg: Morten (genopstiller formentlig), Lene B (kasserer), Carsten (?), Lene C. 
(genopstiller ikke), Hans Dalsgaard - divisionsrevisor (?), Rasmus (genopstiller), Connie 
(genopstiller formentlig), Kristian (?). 
Udviklingsplan: vi bør køre videre med 2021-planen med temaerne: ”flere ledere”, ”modige 
børn og unge” og ”bæredygtighed i børnehøjde”.  
Invitation skal ud tre uger før. 
OBS på afstemning på aftale på GL-møde, at der skal være forslag om turnering hvert 
andet år og træf hvert andet år. (Er der stemning for, at det skal til afstemning?) 
 

5. Næste møder - Se kalender: https://steenblicherdivision.dk/kalender 
Minitræf: 4.-6. februar 2022  
Mikrotræf: 25.-27. marts 2022  
Divisionsledelsesmøde: torsdag den 3. marts kl. 18.30 på Poulholm (man kan deltage 
virtuelt)  
Ledermøde – divisionen: torsdag den 17. marts 2022 kl. 19.30 på Poulholm.  
(Tilmelding og tilmelding til gren – Lene opretter i Medlemsservice) (Indhold: planlægning 
til divi, nyt om sommerlejr) 
 

6. Eventuelt / andet  
Andet/evt.  
Polartur – 1. års trop – er blevet til en tropstur  
18.-20. februar 2022 Peter Hougaard (Thorning) orienterede om en hike i Polartur med lav 
bemanding og poster, men med polartema. En tur for alle tropsspejdere i Steen Blicher 
Division – skrevet på mail og Facebook. Skrive en reel invitation ud i løbet af uge 1. Det er 
IKKE en polartur. Invitation mandag den 10. januar 2022. 

Med venlig hilsen, Henning / DC  


