Referat af divisionsledelsesmøde d.25.5.2021 hos Anders.
Afbud fra Thøger og Django.
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Fyns Blå Spejdere: Der havde været meget lille fremmøde til generalforsamlingen.
Regnskabet blev godkendt og forslagene vedtaget. Der er et referat på vej.
Forslag om julefrokost/sommertræf: Der kunne ikke findes en ledig dato. Bliver udsat til
november.
Øghaven: Der afventes tilbud fra håndværkere på reparation af taget. Efter
divisionsrådsmødet kan vi nedsætte en arbejdsgruppe, til at komme med forslag til
udvikling af grunden. Laurids P. vil være selvskrevet endvidere kan Lisbet fra 1. Otterup
komme med forslag til ansøgninger. Øvrige medlemmer kan melde sig. OBS den
påbegyndte fredningssag.
Planlægning af GL-møder næste spejder år: 24.8 Lumby-Stige, 4.11. før korpsrådsmøde
Beravænget,12.1.22. Hunderup, 9.5.22 Rasmus Rask. Jeg sender datoerne til GL_erne.
Divisionsrådsmødet:
o Andreas har åbnet for tilmelding igen, har givet en del nye. Vi skal have liste, så vi
kan se hvem der kommer.
o Kandidater: Naja fra Frie Fugle har sagt ja.
o Liste til 2022: ikke afvisende, men ikke i år. Anne Thormose, Thor, Ryds, Jørgen Frie
Fugle. Asger Polarstjernen spørges i år..
o Forslag om at kontakte seniorerne. Kontakt til DASENèr: De planlægger møde i
august. Anders kontakter.
o GL- forsamlingen kontaktes igen. Andreas skriver.
o Vi vil gerne have min. 3 nye i DL.
o Der kom en afskedshilsen fra Thøger, som vi fik lov at læse op på mødet, som
inspiration til at melde sig som kandidat.
o Dirigent: Marie fra korpsledelsen, Referent: Lisbet fra 1. Otterup.
o Marie har egent indlæg under evt.
o Vi mødes kl. 18. Jeg skaffer nøgle, sprit, forplejning % kage, som Anders klarer.
o Punkter på regnskabet: Ravnedam, aflysninger. Budget: Amtspenge og kursus
tilskud.
Den Fynske Landsby er booket d. 1.6.22 til Midsommerfest. Der skal arbejdes videre med
projektet. Måske et andet koncept.
Eventuelt: Vi har så meget styr på det. Vi har afdraget 50.000 kr. på Ravnedam. Der er ved
at være godt gang i udlejningerne igen.

