Referat af sommermøde hos Karin d. 8.6. 2021.



Vedkommen til Naya og Oliver. Fik orientering om divisionen og overrakt
divisionstørklæder.



Anvendelse af ”Amtstilskuddet”: Vi forventer at få overført 100.000 kr. Det ser ikke ud til,
at vi får lov at overføre penge til 2022, men skal betale ubrugte midler tilbage. Et forslag
om at divisionen betaler alle kurser i efteråret blev diskuteret. Der er usikkerhed om det er
tilstrækkeligt. Kurser for juniorgrenen afholdes først i 2022. Oliver havde en oplevelse af at
spejderne ikke var så gode til at få tilmeldt sig PLAN og spejderløb generelt. Aftale: Jeg
skriver ud til kasserer og GLèr. med opfordring til at man i grupperne motiverer spejdere,
seniorer og andre relevante at tage på kurser. Divisionsturneringerne skal vel også have
fuld dækning. Jeg giver DAèrne besked. Vi ser på økonomien sidst på året.



Øghaven: Der er kommet fredningsafgørelse, som jeg mente var videresendt. Det viste sig
den havde fyldt for meget og derfor ikke var modtaget. Er nu sendt. Fredningssagen er
stort set afsluttet. Hvilket betyder at vi skal søge tilladelse til byggeprojekter. Naja vil gerne
hjælpe med ansøgninger. Har erfaring fra sit arbejde.
Vi aftalte at mødes på Øghaven d. 16.8. kl.19. Det gælder divisionsledelsen, Liv og
Gitte fra Polarstjernen, Laurids, + andre interesserede. Hvis nogen kan sætte det på
Facebook, vil det være fint. Sendes også til GLèr.



Lederdag d. 2.9. Andreas har oplægget. Deltagerne opdeles i patruljer efter grene.
Indbydelsen laver Anders og Naja. (de er allerede i gang). Start og slut ved Storms pakhus.
Divisionen giver 1 måltid mad + 1 drikkevare efter løbet
Mødetid kl. 17. Pris 25. Kr. Tilmelding via medlems service. Senest d. 25.8. Indbydelsen
sendes ud nu + august.



Gruppeledermøde d. 24.8. hos Lumby-Stige.
Dagsorden: Tilskud til kurser, SPL 2022, Øghaven/fredningssag



Evt. Hængeparti. Møde med klanspejdere.

 Næste DL møde: 16.8. kl. 19 på Øghaven, Fladbjergvej 31, 5250 Odense SV.
Mødested Palledepotet.
Ref.
Karin.

