DAGSORDEN - divisionsledelsesmøde, Steen Blicher Divisionen
Torsdag den 3. januar 2022, kl. 18:00 -19.30 på Poulholm
(OBS: Det er muligt at deltage virtuelt. Se Teams-invitation fra Brita)
Deltagere:

1. Velkommen

v. Henning

2. Status på divisionsturnering – ”Verdens Bedste Klimavenner”

Divisionsturnering 2022 den 6.-8. maj på Spejderklinten v. Sundstrup.
Hvad mangler vi at få afklaret?
Pointsystem. Brita, Morten og Rasmus arbejder videre med det ud fra færdigheder i
lommebøgernes niveau og altså det niveau, som korpset forventer. Status?
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. Noget nyt?
Mærker. Brita bestiller efter Hennings kontakter. Status?
Tilmelding. OBS på tilmelding og tilmeldingsfrist i god tid. Hvornår sender vi invitation ud?
Og hvordan gør vi det?
Grenaktiviteter . Hvilket ansvar har grenene i fællesskab på divi, og hvad står
divisionsledelsen for? Tovtrækning – hvem er tovholder?
Lejrbål. Rasmus vil stå for det. Status/plan?

3. Store ledermøde den 17. marts

Se dagsorden til ledermødet (link). Der er pr. 23/2 tilmeldt xx personer.
Vi gennemgår dagsorden og fordeler ansvaret. Hvem siger noget om hvad?
Forplejning?
OBS på klare forventninger/meldinger til ledergruppen. Vi skal også sige noget om
pointsystem. Der er nok også brug for opsamling fra seneste møde.

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 (?). Hvad er status?
Udviklingsplan : vi køre videre med 2021-planen med temaerne: ”flere ledere”, ”modige
børn og unge” og ”bæredygtighed i børnehøjde”. Planen omdøbes til ”Udviklingsplan
2021-2022.”
Invitation: skal ud tre uger før.
Dagsorden : Følgende bør på dagsordenen – ikke prioriteret rækkefølge: Vi skal afklare,
hvad diviledelsens holdning er til afstemningstingene.
o Økonomi – ændring af egenbetalingstakster?
o Udviklingsplan 2021-2022
o Valg
o Afstemning ift. forslag om træf og turnering på skift.

Divisionsrådsmøde - kasserer genvalg
Økonomi - egenbetaling. Henning præsenterer muligt forslag til ændring. Skal vi beslutte 150 kr. per
overnatning og op til 200 kr. per weekend. Hvad mener divisionsledelsen?
Træf og turnering på skift. Hvad mener divisionsledelsen?
Bilag: 2021-22 - omdøbe
Input til dagsorden

DAGSORDEN - divisionsledelsesmøde, Steen Blicher Divisionen
Torsdag den 3. januar 2022, kl. 18:00 -19.30 på Poulholm
(OBS: Det er muligt at deltage virtuelt. Se Teams-invitation fra Brita)
Deltagere:

5. Status på divisionsarrangementer i foråret

Polarturen aflyst pga. corona.
Hvad med de øvrige grene?
Hvordan gik det med tropsarrangementet Kompedal Rad, Peter? Læring?

6. Næste møder -

Se kalender: https://steenblicherdivision.dk/kalender
Mikrotræf: 25.-27. marts 2022
Ledermøde – divisionen: torsdag den 17. marts 2022 kl. 19.30 på Poulholm.
Divisionsrådsmøde: 21. april 2022 kl. ? på Poulholm
Divisionsledelsesmøde: ?

7. Eventuelt / andet
Med venlig hilsen, Henning / DC

