Referat: DL-møde 24/01/2016

Valg af Dirigent:

Referent: Mathias
Tilstede: Molle, Lily, Anders, Hanne, Andreas, Mathias , Torben

Dagsorden:
• Evaluering af Ledertur
o Skal gentages næste år.
o Foredrag var en smule dyrt. – evt. ADHD-foredrag? Indspark
udefra er en god ide, men det skal være op til udvalget at vælge
til/fra.
o Hvem står for det? – Mathias B, Lily, Vi henter nogle nye (2 flere)
• DRM
o Praktiske ting
 Hvem ringer til Thomas/Stine – Det gør Molle
 Mad - Vi har kun lokalet fra 1900, så mad udgår til fordel
for snacks.
o Ny udviklingsplan til godkendelse på DRM
 Vi laver beretning for Divisionen samlet.
 Hvert medlem af DL skriver 5-10 linjer beretning, om egne
områder. – Deadline 15. Februar.
o Første møde efter DRM
 Mandag d. 18. April – klokken 1900 i Kærnehuset
o Hvem genopstiller
 Andreas – Nej – Men han holder fast i hjemmesiden.
 Anders – Ikke på valg
 Hanne - Nej
 Lily - Ja
 Mathias - Ja
 Molle - Ja
 Torben – Ja
o Der ønskes oprettet en ”kontaktperson” i DL
o DL indstiller til et antal i DL på 7-8
o Mulige Kandidater
 Lærke S. - Virum
 Peter E. – Trørød
 Maria - Kgs. Lyngby ?
 Thomas Sterndorff – Bagsværd?
o For at sikre Mølleå Divisions fortsatte overtagelse af
verdensherredømmet, foreslås det at sende Mathias Bach til KRM.
• Økonomi
o Regnskab og budget blev gennemgået.
• Piledam
o Kort orientering, 1. Holte har skrevet under. – Hytten er udlejet,
Anders forventer betaling.
• Jubii16

•
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•

•

o Kører på skinner, arbejdet er delt op i 4 arbejdsgrupper. Der skal
småjusteres i programmet. – Nogle får lidt understøttelse af mere
erfarne ledere.
o Nyt koncept, Gruppe mod Gruppe.
o Der arbejdes på et stort hjul, som gruppe-præmie.
o Poster bliver forberedt/beskrevet, udleveret som boks til
postmandskabet.
o Mærket er næsten færdigt.
o Naboerne skal orienteres.
o Det overvejes at kontakte ”Det Grønne Område”
o Der er styr på økonomien, arrangementet får 30.000 fra fonden.
o Toiletter+kølecontainer+scene tæller som Hytter? For at få tilskud.
o Regner med 6-700 spejdere, plus ledere. Det antages at der
sammenlagt kommer ca. 800 mennesker.
Korpsets bøger – ”Friluftsliv” og ”Den Gode Gruppe”
o Mathias tager dem med til næste DL-møde, placeres derefter i
Høbjerghus.
Æblemodellen?
o Er blevet diskuteret. – Skal på dagsordenen til mødet den 18. April.
Orientering fra fonden
o Forventer svar fra ejendomsmægler i løbet af februar.
o Der kommer nok en smule mere grund med.
o Der skal bruges et udvalg fra grupperne til etablering.
o DRM skal tage formel beslutning om hvorvidt grunden skal købes.
 Divisionsledelsen støtter op om et ja til købet.
o Høvelte fortsætter indtil videre med udlejning.
o Der skal findes minimum en ny opstillet til fondsbestyrelsen. –
Gerne finansfolk
Næste møder
o 16. Marts.
o Den 18. April.

