Referat fra GL – Møde tirsdag den 24 august 2021 hos Lumby-Stige
Tilstede: Lau og Mads fra 1. Otterup, Nicolai og Alex fra Camelot, Nana fra Hunderup, Marianne
fra Lumby-Stige, Gitte og Liv fra Polarstjernen, Birgitte og Morten fra Ryds og Troels fra
Stjernegruppen.
Fra divisionsledelsen: Andreas, Anders og til dels Karin.
Generelt er der en opfordring til at trykke på deltager eller deltager ikke i opslaget på FB
gruppen for GL i Kong Knud. Så ved vi alle hvor mange, der kan deltage.

1.

Tilskud til kurser.

Tilskuddet fra ”amtet” er kommet. Generelt er der en god økonomi i divisonskassen, så
divisionsledelsen har besluttet at yde tilskud til alle PLAN, PUF og lederkurser i år. Divisionen
betaler for 2 personer fra hver gruppe til korpsrådsmødet.
BUS har også en stor pengekasse. Her kan man søge om tilskud til store lejre – f.eks. SPL 222.

2.

SPL 2022.

Divisionen har afsat kr. 30.000,- til et fælles projekt. De 12/13 går til de odenseanske grupper.
1. Otterup bliver i Nordfyns Kommune.
Der blev drøftet forskellige idéer til det fælles projekt.
Det må gerne være et større markant pionerarbejde, hvor trops- og klanspejdere får mulighed for
at demonstrere deres færdigheder. Stjernegruppens spejdere er tændte på opgaven.
Det må ikke være for højt, da der skal afsættes 2,5xhøjde som sikkerhedszone, hvilket tager
lejrplads.
Det må gerne være noget som kan bruges aktivt under lejren.
Alex er kvartersansvarlig. Alex indkalder til møde, når han har informationer fra korpset.
Der skal også være en udlandskoordinator, en pressekoordinator og en spirituel koordinator.
Husk, at alle deltagere på 15 år elle mere skal have en børneattest uanset om de deltager som
ledere eller ej.

3.

Øghaven – fredningssag / arbejdsgruppe.

Fredningsnævnet har i juni fremsendt et brev og oplyst, at der er opnået enighed om at frede de
ejendomme, som er nævnt i fredningsforslaget. Det drejer sig om Øghaven, Hesbjerg Skov og
Dyred Banke. Der skal sikres offentlig adgang til området via eksisterende og en enkelt
nyetableret sti fra syd. Den endelige afgørelse vil blive afsagt senest 29/4 2022.
Divisionsledelsen og interesserede besigtigede forholdene mandag i sidste uge. Der blev nedsat
en arbejdsgruppe bestående af Laurids (pladsansvarlig), Gitte og Liv (Polarstjernen) Moos (Ryds)
og Lars og Anders (divisionen).
Gruppens opgave er at lægge en plan for, hvordan Øghaven bliver et mere brugt fritidsområde til
gavn for primært spejderne i Kong Knud Division og sekundært andre interessenter, som måtte
ønske friluftsaktiviteter i området.
Planen skal være klar til årsskiftet, så den kan præsenteres på GL-mødet i januar.
Der var forslag om bedre vej, renovering af toiletbygning, lys på toiletter, flere vandposter, klar
afgrænsning af grund.

4.

Eventuelt.

Lederdag afholdes torsdag i næste uge. Vi mødes ved Storms pakhus og starter med et byløb,
hvorefter divisionen giver mad og en øl/vand. Alt dette for kun 25 kr.
Sidste tilmelding torsdag 26/8 på: https://www.kongknud.dk/begivenhed/lederaften
Spejdersport er hovedsponsor ved Danish Outdoor Festival næste weekend. Se
https://danishoutdoorfestival.com/
Spejdersport i Odense har fået ny bestyrer.
Camelot afholder Patchwork marked lørdag 4/9 kl. 13.00 – 16.00
Næste møder:
4/11 i Beravænget (før korpsrådsmøde)
12/1 hos Hunderup
9/5 hos Rasmus Rask.
Anders Beck Larsen

