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Referat 19/1-18 

1. Status for igangværende projekter 
a. Thomas sørger for tørklæder 

i. Tørklæder er bestilt 
b. Besøge GRM’er 

i. Der er fordelt hvem, der deltager hvor. Vi mangler datoer fra 
Vikingerne og Trørød. - Anders følger op på datoer 

2. Økonomi  
a. Budget 2018 godkendt af GL’erne. Også godkendt af DL. 

3. Nyt fra fonden 
a. Salg af grundene i Allerød er nået et skridt videre. Grunden hvor shelteren 

har stået er solgt pr. 1/7-18.  
b. Forhandling med Rudersdal kommune omkring særaftale for dækning af 

driftunderskud på nejlinge 5V.  
4. Evaluering af afholdte arrangementer 

a. Ingen afholdte arrangementer siden sidst 
5. Kommende arrangementer/møder  

a. Besøg af Korpsledelsen. Korpsledelsen inviteres til et ophold på høbjerghus 
for at snakke om drift af egendomme. 

6. Nærum Gruppe - Piledam 
a. Driftaftale med gartnerfirma. Matthias ordner. 

7. Eventuelt 
a. Mølleåsejladsen 

i. Mølleåsejladsen skal styrkes iht. Divisionens udviklingsplan 
ii. Der oprettes et FB event og der hypes omkring dette 

iii. Der afholdes arrangement fredag aften for seniorer 
iv. Divisionen vil gerne stille presenninger og øjer til rådighed.  
v. Det overvejes om der skal laves et arrangement om mølleåsejladsen 

og bådbyggeri for tropsledere.  
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Referat 20/1-18 
1. Lederudvikling 

a. Lederudviklingsaften 
i. Rykket til efteråret 

b. Lederweekend 
i. Tilmelding er oprettet - frist 23. februar 

ii. Lederne laver deres egen frokost - svær menu 
iii. Der stiller et madhold evt. Anders V. og Lærke 
iv. Hive inspiration ind fra lederne i grupperne til at afholde aktiviteter 
v. Aktiviteter for lederne 

1. Madstafet 
2. Bygge med skumfiduser og spaghetti 
3.  Tænd bål og brænd snor over 
4. Sangquiz 
5. Saml et kitkat telt 

2. Divisionens udviklingsplan 
a. Korpsets krav til divisionen 
b. Definere DL’s opgave 

i. Der udarbejdes et beslutningsforslag hvor budgettet flyttes til 
divisionsledelsen 

c. Divisionsassistenternes roller  
i. Vi vil gerne op på 8 medlemmer i divisionsledelsen uden kassere. 

ii. Vi skal have en ny divisionschef med fokus på fonden (Marianne 
Purup eller Sebastian hvis han upper sit game…). 

iii. Vi skal have sparket Nejlinge 2 udvalg i gang og have nogle nye 
kræfter ind. 

iv. Udbygning til Høbjerghus. 
v. Vores udviklingsplan skal være mere konkret og skal deles op i kort 

og lang sigt. 
vi. Skråt æblemodellen. Tilbage til en slags 

divisionsassistenter/tovholdere. Så de "divisionsassistenter" 
facilitere møder. 

  



 

 

3 

3 

d. Mølleåsejladsen 
i. Sådan får vi flere fra Mølleå med: 

Senior: 
• 10-20 udlåns presenninger til divisionen 
• Workshop i kolleugen 
• Fest fredag, FB-hype 

             Trop: 
• Tropsleder & andre interesserede-event "How to train your 

tropspejder" & "Hvad skal der til?" 
2. Divisionsrådsmøde 

a. Forslag til ’19 - flytte lokation til Lindegården 
3. Eventuelt 

a. Indlæg fra Vitus (Colleruphus) 
i. Det er blevet besluttet at DL gerne vil bistå med konsulenthjælp til 

Colleruphus’ hytteudvalg   
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Aktionsliste Ansvarlig 
Bestille tørklæder Bertha 
Dato for GRM fra vikingerne og trørød Anders 
Gartnerfirma til Piledam Matthias 
Arrangement for ledere omkring 
mølleåsejlads 

Den nye DL 

Indkøb af presenninger og øjer (5000,-) Thomas 
Beslutningsforslag til budget Anders 
Beslutningsforslag til medlemmer i DL Anders 
Færdigarbejdelse af udviklingsplan Lærke 
Ansvar for forslag til dagsorden Lærke 
  
  
 
 
D. 30. januar  
 2. Lyngby : Anders og Torben 
D. 20. februar 

Virum : Anders V. og Lærke 
 
D. 22. februar 

Skovtofte: Thomas og Bertha 
1. Holte : Torben 
Fortunen : Anders V.  
 

D. 24. februar  
Geels: Torben og Bertha 
Kongens Lyngby : Anders V. og Lærke 
Bagsværd : Thomas 
 

D. 26. februar 
 Eremitage : Thomas 
 
D. 27. februar 

Frederikslund: Torben og Bertha 
Trørød: Anders og Lærke 

  
  
Trørød : 
Vikingerne : 
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