Referat DL-møde d. 18-08-2014
Tilstedeværende: Anders, Hanne, Lilly, Morten (Molle), Torben, Mathias (via Skype) og Andreas M.


Kort info
o Der er 2020 møde i korpsregi den 7. oktober.



Hvad gør vi med Nærumspejd?
o Anders lukker Nærums konto i Nordea.
o Andreas finder ud af hvem der styrer Nærums hjemmeside og får dem til at referere til
Mølleås hjemmeside samt DC mailen.



Hvad gør vi med Nærumspejds hytte?
o Thomas Frisenette har ønsket at blive hytteansvarlig.
o Far som har haft tidligere tilknytning til Nærumspejd. Ønsker at låne hytten til
børnefødselsdag i mod at han slår græsset. Tages op med Thomas, Molle informerer.
o Snakke med kommunen om eventuel brug af hyttens grund, det næste års tid. Som
Høveltehytten er blevet brugt tidligere.



Høveltehytten
o Forbliver i Divisionsregi et år endnu, men kan sælges hvis et godt tilbud kommer.
o Det udlejes frem til og med start 2015.



Valg af ny fondskasserer
o Fondsbestyrelsen indstiller John Bagger til fondskasserer, og han har sagt ”ja”.
o Morten snakker med Stine om hun gider hjælpe med at indkalde til ”Ekstraordinært DRM”.



Gruppeledermøder
o Sidste møde blev der snakket ”æblemodel”, ”inspirationsaftner”, ”internationalpulje” og
”general divisions ændringer”.
o Divisionens 2016 jubilæum blev diskuteres og gruppeledere fik ”hjemmeopgave” med at
tænke over idéer til jubii-dag/weekend.
o Fordeling af ansvarsområder ifbm kernen af ”æblet”
 Gruppeliv – Holde øje med gruppernes aktivitet mv. for at sørge for at vi ikke ender
i en ”gruppe lukning” uden nogens viden.



Æblemodellen
o Morten har klaret gruppeanerkendelser i Blåt medlem
o DRM – Vi skal have sat hold på til planlægning af mødet.
o Udviklingsplan – Samle planerne fra alle grupperne og se om der er noget der giver mening
til et ”fællesmål” og trækker målsætninger ned fra korpsets 2020 planer. – Lilly samler
planerne ind og tager til næste gruppeledermøde for at snakke udvikling og uddannelse.

o

Aktiviteter for grenene / Tovholdere.
 Seniorgrenen
 MEGA klanmøde hvor nye ”DAsen’er” stiller op.
 Der er forsat fuld gang i aktiviteterne.
 Minigrenen
 Der er styr på minigrenen.
 Der er planlagt Dragedag.
 Der er styr på MiniPrimi (Hanne, Trørød og Peter, Trørød) & ZOO-dag
(Frederikslund).
 Juniorgrenen
 Der mangler forsat ”DaJun”. Det ser de tovholder-ansvarlige efter.
 Troppen
 Anders (Jyden) fra Bagsværd er kontaktperson for tropgrenen og indkalder
til møder mv.



Mølleåsejladsen
o Alt forløb fint, god tur i år. Få både sank 
o Flere spejdere (i sær fra Mølleå) ønskes til næste år
o Næste år kommer mini-junior gå turen ud over divisionens egne grupper.



Fonden
o Fonden har holdt møde hos Jonas (fondens formand).
o Hytterne kører fint.



Divisionens hjemmeside
o Event datoer.
o Tilmeldinger til divisions arrangementer.
o Send referater, datoer mv. til webmaster@moelleaa.dk
o Æblemodel udgives sammen med referat – Andreas



Eventuelt
o Opfordre alle grupperne i divisionen til at få lavet en mini, junior osv. mail adresse. Tag det
op til næste gruppeledermøde.

Næste møde: 9. oktober kl. 19.00 hos Hanne Korsholm (Vejdammen 12, 2840 Holte)
Punkter næste møde:
 DRM ansvarlige og dato
 Nærumspejd

Således opfattet /Andreas Münter

