Referat af divisionsledelsesmødet d. 9.2.2021.
Thøger, Anders, Andreas, Lars og jeg var klar ved Pc’en. Jeg var hos Lars, trods flere forsøg, nægtede min PC
igen at samarbejde.

1. Årsregnskab og budget: Var sendt til alle i forvejen.
Regnskab
Amtstilskuddet er lavere, da der blev sat 30.000 kr. til side til et fælles arrangement for Fyns Blå
Spejdere, dette er ikke afholdt. Hvis det ikke lykkes, bliver pengene udbetalt til de enkelte divisioner.
I øvrigt, er de amtspenge som ikke er brugt i 2020, hensat til arrangementer i 2021 efter aftale med
forvaltningen. Det er fortsat uvist om vi fremover får tilskud. Regnskabet bærer præg af Corona med
færre udgifter og manglende indtægt fra Ravnedam.
Lars har undersøgt om Ravnedam kan for del i DUF-puljen med økonomisk hjælp til grupper. Har talt
med DDS og DUF, det er divisionen som skal søge, Lars kommer med forslag til ansøgning snarest.
Budget
Øvelsen var at få reduceret underskuddet for 2021. Der kom forskellige forslag, som Andreas rettede
ib det udsendte, Det var ikke alt jeg forstod. Andreas sender det rettede til os. Der skulle bl.a. spares
på grenarbejdet. Budget 2022 bibeholdes til vi bliver klogere på fremtiden.
Øghaven: Der er fortsat budgetteret med nyt tag på skuret. Reparation er meget tiltrængt. Laurids
kontakt med Erhvervsskolen, har hidtil ikke givet noget resultat. Vi beslutter at opfordre Laurids til
at indhente tilbud fra 2 tømrer på arbejdet. Lars kontakter Laurids.
Vi kan søge fonde til dækning af udgifterne.
Øghaven er emne på næste GL-møde d. 5.5.
Overordnet foreslog Andreas, at vi fortsatte med den udviklingsplan, vi havde vedtaget i 2020.
Dette i forhold til det kommende budget, opgaver inden næste divisionsrådsmøde og fremlæggelse
på mødet. Vi mangler medlemmer til divisionsledelsen. En DC-kandidat, Andreas vil stoppe om 2 år,
en som har kontakten til grenrepræsentanter, hvis muligt, ellers må vi fordele opgaver efter ønske.
Erfaringen viser at personlig henvendelse giver bedst resultat. Andreas sender jobbeskrivelserne
ud til GLèr.
Følgende kontakter:
Andreas: Sofie Riber
Anders: Anne Thormose? Tidl. GL i Hunderup.
Lars: Jørgen Jensen, Frie Fugle
Thøger: Mikkel Sortebrødrene.
Vi må gerne komme på flere emner.
2. Grupperådsmøder: Alle skal holdes fysisk senest 15.4. Krav fra Odense Kommune. Vi forsøger at
deltage så godt som muligt. Vi vil gerne have datoerne så snart de er fastlagt.

3. Divisionsrådsmødet: Flytter vi til d. 31.5. Jeg spørger Hanne Arndal om hun vil booke lokale på
Bolbro skole.

4. Rendergrunden: Henvendelse fra Camelot fik vi tilsendt. Vi siger ja til at være medorganisator.
Spændende projekt.

5. Grenaktiviteter: Der er tilbagemelding fra mini og senior. Mikroledere har netop fået mail fra
DAMIK. Juniorerne holder efter sigende kontakt. I spejdergrenen er Jimmi og Tommy nærmeste
kontakter, har ikke meldt tilbage. Jeg melder ud at deres rådighedsbeløb er nedsat til 3.000 kr. i år.

6. Eventuelt:
Lederdag d. 3.9. Forslag/ideer: Det kunne være en aktivitet i Odense eller nærhed fra ca. kl. 17
efterfulgt af spisning. Andreas har kontakt til nogen som udvikler by spil til turister, vi er klar til at
teste det. Andet opgaveløb i byen? Vi har fået et nyt museum til den tid. Tur til Vigelsø? Der er
plads til flere ideer. Andreas undersøger mulighed for By spil.

Møde med Fyns Blå Spejdere er fastsat til d. 11.2. Egeskov division står som indkalder. Vi har
intet hørt. Jeg kontakter Egeskov og beder om en ny dato.
Jeg sender reminder ud til GK og GL om DUF-puljen.
Nu kom Nicklas.

Næste møde: 21.4. kl. 19.30 hos Andreas Moralvej 223, 5250 Odense SV
Det er som jeg husker det
Karin.

