
DL Møde 14/9 2015 
Tilstede: Lily, Anders, Andreas, Mathias, Torben og Molle 
Afbud: Hanne 

Tovholdere 
Inviteres til 26/11 kl 19.00 - Andreas 
Trop og Senior tovholdere – alternativt skal modellen evt re vurderes. 

Nærum grunden/Hytten: 
1. Holte laver kontrakt for 1 år (indtil ca. august 2016) og vand, el, forsikring m.m. betales via leje. 

Anders sørger for kontrakt med 1. Holte. 
Materiel tilhører divisionen. 

Anders og Thomas F planlægger en ½ arbejdsdag. Nøgler udskiftes inden det overdrages til 1. Holte 

Fonden: 
Diverse vedligehold/rengøring udført af håndværkere inkl nyt tag på service bygningen. 

Udlejning går godt og forventer rekord i 2015 

Sagen med TUBA er formodentlig afsluttet og Divisionen får ingen penge retur. Dog har TUBA underskrevet 
aftale om tilbage betaling på 2000.-/måned. Ingen penge modtaget. 

Høvelte: Udlejning fortsættes pt. til august 2016 

Shelteren flyttes til Nejlinge 

Salg og udstykning pågår – Ole Jepsen og Carsten Meier er med på sagen. 

Nejlinge II – grundkøb undervejs indenfor 6 til 12 måneder. Størrelsen bliver evt. større end oprindeligt 
planlagt – ca. 7-8 hektar 

Invitation til Nejlinge II udvalg/projekt bør præsenteres til Grupperådsmøder i 2016 – gerne sammen med 
invitation til 25 års jubilæum. Agendaen til 26/11. 

Tiltrækning af tilflyttere: 
Hvad kan divisionen gøre for grupperne – tages op på GL møde. 

Facebook, kollegier m.m. 

Opdatering af divisionens hjemmesiden ? 



Lederweekend: 
 

22-24 januar 2016 – stolthed over Mølleå division. 

Andreas laver invitation, som udsendes ca 1. oktober. Anders udsender. 

Lederkursus for nye ledere: 
Fint kursus indhold i juni 2015, men få deltagere (6-7) – kan evt. gentages i efteråret 2016 

Forkorpsrådsmøde: 
Mathias og Stine er være værter (divi rep.) på forkorps rådsmøde Tirsdag   d. 3/11. 

Gerne Fælles transport for divisionen. Evt med bidrag fra Divisionen. 

Billet pris skal være billigere end DSB. Underskuds dækning på op til  5000 fra divisionen. 

Mølleå Division 25 år 

Møde 7/9 – ca 10 deltagere til planlægning 

4 grupper – historie plot fastlagt, formiddag, eftermiddag, logistik. 

Madhold kan udbygges 

Næste møde 2/11 – Andreas lave status mail til Molle som udsender. 

Budget 
Anders deltager på GL møde som laver budget for 2016. 

EVT: 
Zoo tur har fejlberegnet budget vs. Deltager pris – der forventes underskud på ca 8000, som dækkes af 
divisionens aktivitets konti. 

Næste møde Trørød  (kahytten) 26/11 kl 19.00 
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