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Hvordan klarer vi os uden DC?
Fint. Andreas sender mails videre og vi reagerer på det der er nødvendigt.
Korpsrådsmødet. Hvor langt er vi?
o Forkorpsrådsmøde
Dorte, kan ikke den dag men hun har spurgt sin søn Troels, han vender tilbage.
o Ny stemmeberettet (Niels Duelund)
Niels tager med som stemmeberettet for divisionen.
Øghaven: Tilbagemeldinger på spørgeskema.
Der ønskes to muldtoiletter, traktor kan tømme dem. Interesse fra grupperne for en
bålhytte/madpakkehus og sheltergruppe. Nogle grupper har ikke svaret, de har fået en
påmindelse i mandags. Kommunen er kontaktet ift. fredningssagen.
o Tilbud fra Erhvervsskolen.
Ulrik fra erhvervsskolen har givet et tilbud, det vil koste 18.000 (materialer), det vil
de renovere hytte og begge sheltere for. Det siger vi pænt ja tak til.
o Oehaven.dk
Torben Egemose kontaktes, han er den vi ved senest har haft noget med det at
gøre. Naja skriver til Torben. Karin kigger regninger igennem igen, for at finde ud af
hvor vi har webhotel. Ejerskabet til domænerne Kongknud.dk, Kong-knud.dk,
Odensespejderne.dk, Øghaven.dk og Oeghaven.dk er overført til Kong Knud
Division og Torben administrer dem.
Opfølgning på: Frie Fugle, Odense Tamburkorps og Stjernerne.
Naja er med til møde hos frie fugle, kræver ikke andet.
O.T. har Karin snakket med. Mange af O.T.´s aktive unge er meldt ud, kun to var tilbage og
de synes de blev for få. Kun familiespejderne fortsætter stadig, nogle familiespejdere vil
gerne danne bestyrelse. Karin tager med til deres ekstraordinære grupperådsmøde 3.
november.
Karin har snakket med stjernerne.
Mulighed for kursustilbud til nye ledere?
Karin har snakket med Troels Rossen (stjernerne), de har mange nye ledere, der er
interesserede i et introkursus, hvor de bliver introduceret til korpset mm. Vi har ikke tid,
Lars vil gerne undersøge om korpset tilbyder noget.
Nyt fra grenene.
Karin har været til møde med mikroledere, Jesper er alene om grenen, Troels Rossen
beretter at de ikke har tid, Magnus fra 2. Odense vil gerne hjælpe. Mikroerne vil holde
mikrodag på øghaven, de har ingen dato. Minier: de nye miniledere i Camelot og
polarstjernen laver miniskæg, de har ikke en dato endnu. Juniortræf hos 1. Otterup d. 2.
november kl. 18.30-20.15. Klanerne har været til Lazergame, det var en stor succes.
Udviklingsplanpuljen.
Vi kan nok ikke få noget ud af det som division. Lars finder mere info og det bliver et emne
til GL-møde, så grupperne kan søge.
Julefrokost.
30. november kl. 18.30 ved Karin, vi mødes kl. 18 og dækker bord.
Midsommerfest. Er det for tidligt?
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Ja, lidt for tidligt. Der er taget kontakt til landsbyen, Anders kontakter igen for at finde ud
af om vi stadig kan være der 1. juni. Måske vi ikke skal være i landsbyen, det tages op på
GL-møde.
Økonomi
162.000 kr. står i banken, 10.000-15.000 kr. udbetalt til kurser. Der mangler at blive betalt
til plankurser og korpsrådsmødet. Ca. 4500 brugt på lederdag - der var god tilslutning.
Hjemmesiden
Naja opdaterer øghaven på kongknud.dk, hun tager fat i DDS for at få administratoradgang
til hjemmesiden. Skriv til Naja hvis noget skal opdateres.
Emner til GL-møde
1. Udviklingsplanpuljen, Lars finder info. Midsommerfest. Grupperådsmøder. Øghaven.
Evt.
Den 20. november har 2. Odense 100års jubilæum, Lars tager med og Sortebrødre har
75års jubilæum samme dag, Karin tager med.
Dato for divisionsrådsmøde 2022, 26. april 2022 foreløbigt på Stadionvej 50, lokale K.
Næste møde 6. januar ved Lars på Havtornvænget 6. Ravnedammen kører godt, i
divisionen er det kun Ryds gruppe som bruger hytten, flere grønne grupper benytter den.

