Referat fra divisionsledelsesmødet d. 6.1.2022 hos Lars.
Vi var: Lars, Anders Oliver og Karin.
Afbud: Naja og Andreas.

Korpsrådsmødet: Oliver havde deltaget for første gang. De ”nye” var blevet guidet godt igennem mødet,
det havde været en god oplevelse. Vi drøftede hvilke af de nye beslutninger, som havde betydning for
grupperne. På DDS-hjemmeside er de nye vedtægter og vejledninger til brug til grupperådsmøderne.

Øghaven: Anders havde sendt projektbeskrivelsen, som vi gennemgik. Spændende projekt, som vil give en
helt anden grund. Projektbeskrivelsen bliver bilag til fonds ansøgninger, til divisionsrådsmødet og
fremlægges på GL mødet d. 12.1.22. Budgettet er på knap 800.000 kr. Der tages kontakt til Odense
Kommune, hvor Karin Skovhus (Stjernerne) har formidlet forbindelse til en person, som vil hjælpe
os igennem med ansøgningerne og Lisbet Achton-Boel (1. Otterup) angående ansøgninger. Det er en
meget effektiv arbejdsgruppe. D. 6.1. 22 kom afgørelsen på fredningssagen, som er vedtaget Denne er
videresendt.

Kursustilskud til grupperne: inden jul blev der udbetalt 4/5 af det beløb som grupperne havde ansøgt
om til kurser. Det passede bedst med divisionens likviditet. Vi har nu 80.000 kr. på kontoen.

Gruppeledermødet d. 12.1. Anders undersøger om Hunderup er klar til et fysisk møde, sender derefter
dagsorden. Lars har undersøgt muligheder for kurser, udviklingspuljen. Andre emner er SPL 2022, nye
medlemmer til DL, og det kommende valg til Folkeoplysnings udvalget., Martin Kirkmand deltager. Vi
mangler datoer for Grupperådsmøder i 2022.

Divisionsrådsmøde: Lokalet er ikke på plads, da kommunen endnu ikke har åbnet for bookning. Hanne
Arndal (Lumby-Stige) er på sagen. Vi har brug for flere medlemmer i DL. Lars og Karin er på valg i år. Vi skal
have afklaret med Andreas om hans fremtidsplaner. Er emne på næste DL-møde d. 22.2. hos Oliver. Oliver
blev opfordret til at lave indkaldelsen, skal sendes ud ca. 1.4. Karin laver regnskab og budgetforslag.

Netværksmøde for kasserere: Karin overvejer at invitere til et sådant i samarbejde med nogen som har
forstand på det. Har kontaktet supergruppen for Medlemsservice.

Valg til Folkeoplysningsudvalget: Fritidsforvaltningen har indkaldt til valg d. 20.1. BUS har 2
repræsentanter + suppleanter.P.t. er det Jens Jørn fra DUI og Niels Johannesen fra FDF.) De 2 opstiller igen
+ Martin Kirkmand fra DDS og Per Arne Simonsen fra KFUK, der bliver kampvalg. Martin Kirkmand kommer
på GL-mødet og gør rede for valget og opfordre til fremmøde. Man kan kun stemme ved fremmøde. Valget
er for 4 år.

Midsommerfest: Hvad er stemningen? Umiddelbart synes vi ikke at have resurser til at arrangere den i
2022. Der er SL i år som kræver mange resurser i grupperne. Gruppelederne spørges under eventuelt på
GL-mødet.

Næste møde: 22.2.2022 – sikke mange 2taller. Kl. 19.30 hos Oliver som boer ?? mellem dyrskuepladsen
og Væddeløbsbanen i Medlemsservice står han til Hjallesevej 28, 5000 Odense C, men det er ikke rigtigt.
Oliver vil du rette det, det skal du selv, og skrive din nuværende adresse til os inden d. 22.2. Dagsorden alt
om DRM. + ??
Referent
Karin. 9.1.22.

