
DL møde 13 dec 2016 

Tilstede: Lily, Anders, Torben . Lærke og Molle 

Afbud: Thomas og Mathias 

Dagsorden: 

 DRM 20. April

- Indkaldelse - hvem

- Økonomi - status/budget

- Valg - kandidater

- Roller - ref/dir

- Praktikisk

-Divi Udviklingsplan

 KRM/for møde - feedback

 lederweekend - Status

• Divisions ledelses netværk 

 Nyt medlemssystem



evt. 

DRM 20. April 

Invitation - Lily er ansvarlig for indsamling af materiale og input skal sendes til tiden – deadline til 
lily 15 marts 

Budget regnskab - 2016 afsluttes ca. på budget og aktivitets budget for 2017 forventes på ca. 
30.000 ialt 

Anders laver budget med ca. 10.000 i underskud – Anders sender til Molle , som sender du til 
kommentering hos GL gruppen – DL´s opgave bliver efterfølgende at indstille til godkendelse og 
sikre gennemførsel af budget i 2017 

Kandidater til DL - intet positivt nyt 

Stadig behov for 1-2 kandidater og 1  DC - vigtigt at være aktivt spørgende 

lily spørger Annette Frederikslund 

Kasper lang ? 

Andreas Münter ? 

Lærke spørger Mette Stærk 

Ref diregent - Molle spørger Thomas/Stine 

Praktisk: Torben spørger Hanne om vil stå for forplejning - snack buffet - kopi af 2016 

DIVI udviklingsplan: - Lily og Lærke samler input og sender rundt til kommentering sammen med 
Thomas og Mathias – årshjul mangler – Thomas ansvarlig for at udsende årshjul til kommentering 

Vigtigt at der til DRM bliver i gang skudt et nyt team til Nejlinge 2 –dette team skal motiveres og 
vejledes – men have frie tøjler til selv af definerer opgaven – selvfølgelig indenfor gældende love 
og rammer. De ekstra 8 tønder land forventes købt inden DRM – og grunden skal præsenteres. 

Høvelte – evt salg trækker ud – nærmere detaljer i fonds ref. 



KRM/for møde evaluering: 

DL´s manglende deltagelse til for korpsrådsmøde taget til efterretning! 

Overvej samarbejde i fremtiden vedr. forkorps råds møde evt. Bernstorff, Hareskov, Ravnsholt, 
Absalon ? 

Lederweekend: 

invitation på vej ud til alle leders på mail 

20-22 januar på Høbjerg hus

- deltager - Torben, Lily, og  Lærke

Molle, Anders : deltager ikke 

Divisions ledelses netværk 

Næste møder 10/5 og  29/9-1/10 2017 

Nyt medlems system: 

Anders undersøger krav til regnskabsdel 

Lærke sikre oprettelse af lederweekend tilmelding 9/1 



EVT: 

Nærum hytten: 

1. Holte har opsagt aftalen - Divisionen overtager 1. januar 2017 

DL´s opgave at finde anvendelse for hytten 

Overvej at lave reklame i DDS facebook gruppe for at finde et leder team 

Finde hytte ansvarlig - Anders tager opgaven midlertidigt 

 

 

Næste møde torsdag d. 23/2 kl 19 - hos Virum 

 

Molle 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


