DL møde 23 feb 2017
Tilstede: Anders, Torben . Lærke, Mathias (indtil 20.10) og Molle (sidste DL møde)
Gæster: Annete Kragelund (Zoo tur), Hanne Korsholm (miniprimi), Frederik Klein(miniprimi), Louise
Korsholm (Junior divi) – Manglede Trop tovholder og senior (Thomas)

Afbud: Lily (pg.a. af sne )
Ikke mødt: Thomas








Dagsorden:
Status og økonomi på kommende Divi arrangementer
DIVI udviklings plan
DRM 20 April 2017
Fonden:
Datoer
Evt:

Status og økonomi på kommende Divi arrangementer
Mini primi og junior divi håndteres som 2 selvstændige arrangementer, men har samme pris i 2017 på 120
DKK. Junior DIVI har tidligere brugt en meget stor del af aktivitets budgettet, dette er ikke muligt i 2017, da
vi ønsker en Zoo tur på ændrede vilkår.
Junior DIVI forventes at løbe rundt med deltager betaling på 120 DKK pr. spejder
Mini primi budget på 2500 DKK i underskud som dækkes af divisionens aktivitets budget.
Ved at minimerer underskud på de 2 arrangementer kan der flyttes penge til årets ZOO tur som i 2017
bliver væsentligt dyrere, da ZOO har et ønske om at bemande alle poster.

Den aflyste Lederweekend`s underskud forsøges minimeret ved hjælp af reduceret hytteleje m.m.
Anders færdigør regnskab og budget og sender rundt til DL snarest.

DIVI udviklings plan – Lærke
Kun modtaget kommenterer fra Molle, og enekelte justeringer på mødet – Lærke Sender
opdateret version til alle.

DRM 20 April 2017
- invitation og beretninger
Lily har havet fin sort/hvid printervenlig invitation – ingen føler sig ansvarlig for beretninger for de
enkelte grene. Mathias laver trop resten skal afklares på mail efter mødet.
deadline til lily 15 marts

- praktik (Ref og diregent er ok - Molle har aftaler med Thomas Frisinette og Stine Enevoldsen)
Praktisk (fra sidste møde): Torben spørger Hanne om vil stå for forplejning - snack buffet - kopi af
2016

- valg - Ny DC og Nye DL medlemmer
Anders kassere er ikke på valg ? medmindre de vælges hvert år

Lærke har tilsagn fra:
Anders Vahlgren, Virum, der ønsker at opstille som DC
Bertha M. Friis Virum, der ønsker at opstille til DL

Der ønskes endnu et DL medlem, således at DL består af 8 personer.
lily spørger Annette Frederikslund (Fra sidste møde)
Kasper lang ?
Andreas Munther ?(Molle har spurgt og Andreas er pt. ikke interesseret)
Lærke spørger Mette Stærk (Fra Molle, tror det skal vente p.g.a. graviditet)
Fra sidste møde : 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.

Det skal overvejes hvordan personer motiveres – evt godt at finde en indsjæl til DRM eller deltage
på gruppernes kommende arrangementer.

Fonden:
Høvelte – salg i gang og de øvrige 4 lodsejer der har fældet alt på deres udstykningsområde. Vores
grund er urørt og den eneste der har træer tilbage. – mere nyt ti lDRM
Grund køb i Nejlinge undervejs – og gode aftaler på plads – mere på DRM
Hjemme siden klar vedr. udlejning af Hytter

Divisions ledelses netværk (fra sidste møde)
Næste møder 10/5 og 29/9-1/10 2017

EVT:
Tak for husly til Virum Gruppe

Næste møde aftales på DRM 20/4

Sidste DL møde fra Molle
Molle

