
Referat for møde d. 26. oktober 2017 

Status for igangværende projekter 

Divisionsledelsestørklæder 

Lærke har fået svar fra alle. 

Efter en kort debat er der enighed om at bestille tørklædet, der har fået flertal. 

Vi bestiller 15 for en sikkerheds skyld og vi går efter de "lange". Desuden beholder man ikke 

tørklædet, når man stopper i ledelsen. 

 

 Opdatering af hjemmesiden 

Vi har nu alle rettigheder og redigere på siden. 

Hjemmesiden skal opdateres, den er rodet og tekst er forældet. 

Vi skal have mails på alle, nok ikke privat. 

 Opfølgning på aktionsplan fra Divisionsledelsesweekend 

• Anders har rykket grupperne og fået et par svar. 

• Anders rykker gruppelederne igen på gruppeledermødet. 

• Lærke udskyder at snakke om gammelmandsklan til mandag. 

• Anders har digitaliseret og sendt årshjulet til Münter. 
o Så nu ligger bolden hos Münter 

• Anders prikker grupper angående udviklingsplaner på næste gruppeledermøde. 

• Mathias er godt i gang med bestilling af gartner til Piledam. 

• Anders har snakket med 1. Holte og tager det positiv at vi ikke betaler det hele. 

• Vi udskyder det med Nejlinge-vest udvalget. 

• Thomas vil lave kompetenceudvikling af seniorer, han tænker træfældningsweekend. 

• Mathias melder dato for Divisionsrådsmødet ud i morgen 
o Mødet bliver d. 5. april 2018. 
o Kl. 18 med mad 

• En dame fra kommunen vil forbi nogen spejderhytter med flygtningebørn 
o Kongens Lyngby & Fortunen er gode bud 

Økonomi 

Budgettet lægges i samarbejde med GL’erne inden DRM 



Nyt fra fonden 

Der har været flere udfordringer men også nogle gode tiltag. 

• Nogen har fældet et pænt egetræ og ladt det ligge. 

• Bevilling fra kommunen til at skifte toiletter. 

• Det sidste malearbejde bliver til foråret. 

• En mand har boet i Høbjerghus i max 3 dage. Han var kendt af politiet og de har pågrebet 

ham. 

Evaluering af afholdte arrangementer 

Divisionsledelsesweekend 

Den kan vi godt gentage, den virkede rigtig godt, tidspunktet var rigtig godt. Møde fredag og 

udvikling lørdag. 

 Seniordivi 

45 deltagere, 12 hjælpere, det gik godt! Skråklan vandt! Ad Hoc tabte! Alle aktive klaner 

deltog! Succesen gentages nok. Mad holdet vil gerne have af vide når der bliver købt 1.100 

snøfler. Thomas har lavet budgettet for næste år. 

 Kommende arrangementer/møder 

Zoo-tur 

Det bliver forhåbentlig bare et forårsarrangement. 

Vi skal have folk til at prikke folk til at føre projektet ud i livet. 

 For-korpsrådsmøde 

Mathias står for kaffe, te og snacks/kage, det dækker divisionen. 

Vi mangler stadig en ordstyrer 

Hovedfokus er at diskutere forslag og vi kan så diskutere kandidater hvis der bliver tid. 

 Korpsrådsmøde 

Forplejning er der ved at være styr på. 

  

Gruppernes engagement 

Lederweekend 

3 grupper har meldt afbud (Frederikslund, 2. Lyngby & Eremitage). Vi regner dog stadig med 

succes. 



 

Udviklingsplaner 

Det bliver taget op på Gruppeledermøde. 

Eventuelt 

 

Punkter til næste weekend 

• Gennemgå tekst på hjemmesiden 

• Overvej facebook-side til lederweekend 

 


