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Referat 7/12-17 

1. Status for igangværende projekter 
a. Divisionsledelsestørklæder 

i. Bestilling udliciteres til Thomas 
b. Opfølgning på aktionsplan fra Divisionsledelsesweekend 

i. Der skal laves en fordeling til gruppernes GRM’er 
ii. Madhold til DRM forsøges med Helle Guldfeldt Probst 

iii. Grupperne skal varsles bedre før besøg på ledermøder og 
bestyrelsesmøder 

iv. Lærke spørger Christian Jersing omkring kursus på lederweekend 
snarest 

2. Økonomi  
a. Budget for 2018 

i. Gruppelederne er præsenteret for budgettet på sidste GL-møde 
ii. Grejkonto er oprettet og præsenteres på næste GL-møde 

3. Nyt fra fonden 
i. Nye toiletter i servicebygningen 

ii. Udvidelse af P-pladsen er aftalt 
iii. Grusvejene skal renoveres 
iv. Der er indkøbt nye madrasser til sovesalene 
v. Høveltehytten måske solgt. Mere info d. 8/12-17 

vi. 11/1 bliver der en gennemgang af regnskab for fonden med Gladsaxe 
og Søllerød kommune. 

4. Evaluering af afholdte arrangementer  
a. Forkorpsrådsmøde 

i. Torben og Bertha deltog 
ii. Ca. 20 deltagere – Godt møde og godt at have deltagere fra andre 

divisioner 
b. Korpsrådsmøde 

i. Godt med divisionsarbejde til KRM 
ii. Generelt meget professionelt arrangement 
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5. Kommende arrangementer/møder 
6. Gruppernes engagement 

a. Oprettelse af mikro-, mini- og juniorråd  
i. Der er diskuteret muligheden for opretning af et mikro-mini-juniorråd. 

Det virker som en god løsning til at få styrket samarbejdet i divisionen. 
Divisionsledelsen er med på at skulle facilitere 

b. Lederweekend 
i. Deltagere fra Bernstorff – Diskutere mulighed for at deltage og evt. 

dele det budgetterede underskud. 
c. Udviklingsplaner 

i. Drøftes på ledermøder med grupperne 
ii. Indlæg på DRM omkring planen 

iii. Vi skal fra DL side støtte grupperne i at følge deres udviklingsplaner via 
opfølgende møder. 

7. Eventuelt 
i. Næste møde – weekend 19.-20. januar 

ii. GL-møde 16. januar kl. 19 på Hanehøj 22-24 
iii. Mathias og Thomas minder om at de stopper i DL efter DRM 
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