Divisionsledelsesmøde 210515
Til stede:
Lily, Torben, Hanne, Molle, Anders, Mathias & Andreas
Kursus for nye ledere (6/6)

Bliver afholdt.

Der er pt 4  6 tilmeldte.

Der kan findes information på Facebook, DDS.dk og Moelleaa.dk.
Kasserer netværk

Er udfyldt ved gruppeledermødet. Læs GL møde referat 190515
Divisionernes fremtid  diskussion

Korpsledelsen afholder mødet på baggrund af de mange arbejdsweekender og møder der er blevet
afholdt i løbet af året.

Videre information afventes fra korpsledelsen.

Divisionsledelsens tanker:

Korpset kunne muligvis lave ændringer til administrative funktioner i DDS. I form af en
tværkorpslig ide?

Muligvis at korpset kommer til at tage de administrative funktioner tilbage  gruppe
anerkendelser mv?

Ændringsforslag til korpsrådsmødet?
Opfølgning på vores udviklingsplan
LederDivi:
 2.  4. oktober.
 Gruppelederne virkede engagerede.
 Invitation skal ud før juli.8
Nærumgrunden  Piledam
 1. Holte, har inviteret anders til bestyrelsesmøde.
 1. Holte vil gerne låne Piledamderefter aflevere året efter.
 Det besluttes, at 1. Holte skal holde hytten udgiftsdækket, samt lave smårenoveringer. (15000 + forbrug)
 Anders mødes med Carsten Grønhøj.
Divisionsrådsmøde

Gruppelederne mener at nogle diskussioner løb lidt af sporet.

Gruppeledere ønsker 80personershytter.

Det ønskes at pengene fra Høveltehytten skal gå til en ny hytte i nejlingestørrelse.

Gruppelederne savnede input ift. afhændelse af Høvelte  mente at have diskuteret med fonden.

Just: foreslår at leje (låne) samme sted igen. det er gratis.  Just skal bare have en dato.

Der skal følges op på revisorvalg (Torben undersøger pris)
Tovholdere

Anders har netop modtaget sidste bilag fra platræning i januar.

Hanne, Mathias og Andreas kontakt skal på hjemmesiden med email og numre

Anders kommer med et oplæg til aflevering af regninger mv.

Vi ønsker at holde kontakt med seniorerne (DAsen’erne) og troppen.

Divisionens fond:
Dom Tuba:
 Blev dømt til 2 års betinget
 430.000 tilbagebetaling
25 års jubilæum 2016  diskussion
29. april  1. maj 2016
Tovholdere til nu:
Ida:
ida@geels.dk
Frederik:
frederik.klein14@gmail.com
Der er givet besked videre til gruppelederne om at de skal spørge om tovholdere i grupperne.
Andreas og Mathias samler gerne navne og sørger for at sparke første møde i gang.
Få smidt en nyhed på moelleaa.dk omkring søgning af tovholdere og hvor og hvornår.
Økonomi  status
Anders har fremlagt en status for 2015.
Intet at notere
Eventuelt
Højbjerghus jubilæum  20 år 2017

Hytten bookes og fonden snakker om noget fejring.
Materialebank

Divisionsledelsen mangler adgang til at aflevere og få fat i materialet i Skovtofte.

Mangler en oversigt. Skal laves.

Hanne har købt nye kort til Høbjerg Hegn, som også skal indekseres

Torben tager fat i fonden og får indekseret hvad der er i “Naturværkstedet”

NÆSTE MØDE: 14. september kl.17.30 med grill!
HUSK at Invitere senior og tropstovholdere

