
4/12-2014 DL møde i Geels hytte 
Fremmødt: Molle, Hanne, Lily, Torben, Anders (referent) 
Afbud: Andreas, Mathias 
  

1. Referat fra sidst 
Ej godkendt da det stadig mangler. 

2. Ekstraordinært divisionsrådsmøde for at vælge en nu kasserer for Fonden 
John Bagger blev valgt ved flertal. 

3. Nyt fra KRM 
Lily: Der var lidt ballade pga materialet ikke var sendt ud og der var ændringer til forretningsordenen 
og endelig var der balladen om fyringerne på korpskontoret. 
Men mødet endte godt og der var god opbakning omkring vækstplanerne, bare ikke . 
Lily: Vi kunne godt være nogle flere fra Mølleå division på KRM. Lily havde et forslag til at divisionen 
betaler for gruppernes deltagelse i KRM. Udgiften vil være ca. kr 1400 pr person (tranport incl.). Dette 
tager AMJ med til budgetsnakken på GL-mødet i januar. 

4. Nyt fra tovholderne 
Hanne: der er indkaldt til Miniprimi møder nu. 
Mads har styr på juniortræf. 
Hanne: Der er afholdes et fælles arrangement i Zoo (sepo. 2015) for mini, junior og trop. 
Alle tovholdere opfordres til at sende arrangmentsdatoer ind til Andreas som lægger det op på vores 
hjemmeside. 
Hanne, Mathias, Andreas har styr på tovholderne og ved hvem der kan sende udlæg til refundering til 
kassereren. Listen over tovholder kommer ud med referatet fra sidste DL-møde. 

5. Nyt fra Fonden 
John har styr på regnskabet. Torben kan selv se hvad der er kommet ind på banken. 

Der har været arbejdsweekend som gik godt. 
Der er næsten styr på det løbske el-forbrug. Men elprisen er steget og derfor har bestyrelsen 
besluttet at regulere weekend-lejeprisen op med 1000 kr til 11000,-. 
Der er rigtigt godt udlejet - lang tid frem. 
Molle: Der ligger et generationsskifte i Nejlingeudvalget og venter - Fondsbestyrelsen tager initiativ til 
hvordan driften af Nejlinge skal ske i fremtiden. Det bør også diskuteres hvilken reelt værdi 
divisionens grupper har af at vi ejer Nejlinge, udover at man kan booke 6 mdr før andre. 
Lily vil gerne komme med til næste Nejlingeudvalgsmiddagen/weekenden og igangsætte en 
brainstorming-proces om generationsskifte. 
Der er dialog med nabo-bonden (Madsen) om at købe et stykke langs markvejen mod asfaltvejen. Det 
er tanken at lave en hensigts erklæring om køb af 4 Hkt. 
Det er besluttet at Høveltehytten fortsætter sin udlejning år2015 ud. Til sommer besluttes det om vi 
skal fortsætte udlejningen yderligere. 
Tuba-sagen kører stadig, med politi på. 

6. Nærumhytten 
Bo fra Rudersdal vil gerne snakke med Anders om Nærumhyttens fremtid, men Anders har p.t. ikke 
hørt noget. Anders Ringer til Bo for at høre hvad vi kan gøre. 

7. Økonomi 
Resultatet lige nu er +33tkr mod budget på -11tkr. 
Året ender på et plus. 

8. DRM 
Fonden: Torben vil gerne fortsætte og John vil gerne fortsætte. 
Lily overvejer at stille op hvis hun ikke skal til Kirona. 
Molle er ikke på valg. 
Mathias er ikke på valg. 



Hanne er ikke på valg. 
Anders vil gerne genopstille. 
Hvem skal være dirigent og referent på DRM 2015? Molle spørger Thomas Frisenette (dirigent) og 
Stine Enevoldsen (referent). 

9. Infomøde i LTK 
Lily: Infoaften d. 21/1-15 i LyngbyTaarbæk Kommune vedr skolereformen. Skolen er pålagt at 
samarbejde med foreningslivet som der nu holdes møde om. Molle og Karen stiller nok op men ellers 
stiller Lily sikkert også op. 
Vi må snakke om det er en Divisionsopgave at være aktiv i samrådene i kommunerne. 

10. Næste møde 
Møde i januar-februar. 
Lily sender en Doodle ud på et næste DL møde fredag aften til lørdag middag i servicebygningen på 
Nejlinge. Torben mailer til Lily hvilken weekend der ikke må bruges. 

 


