Referat af divisionsledelsesmøde hos Oliver d. 1.3.2022.
Alle var mødt.
Siden sidste møde har Andreas meddelt at han stopper som DC ved divisionsrådsmødet 2022, og er
sygemeldt indtil da.
Da Naja skal gå tidligt, starter vi med divisionsrådsmødet. Ud fra korpsets tjekliste for divisionens og
grupper.
1. Mødet holdes d. 26.4.2022 kl. 19.30-21.30 i Odense Kultur og Idrætshus Stadionvej 50, 5200
Odense V. Lokale K. Karin henter nøgle. Oliver laver indkaldelse, Anders ber Andreas om Word file
med indbydelsen fra 2021. Indbydelsen sendes ud senest d. 5.4. Karin kontakter dem som skal
komme med beretning.
2. Naja medbringer PC med alle bilag. Lars byder velkommen.
3. Vi har brug for 1 DC et alm medlem og 1 ung. Lars vil godt være med DC første år, hvis det kan
fremme kandidater. Naja og Andreas stopper. Vi ønsker 7 medlemmer i divisionsledelsen. Ud fra
vores jobbeskrivelse mangler vi en afløser for Naja. Oliver blev spurgt- vil overveje. Vi søger ikke
nogen specifik ud over DC.
4. Gennemgang af medlemskartoteket, vi finder følgende emner.
1. Otterup: Mads H. Jensen (DC) Karin spørger.
2. Odense Rune (DC) Anders spørger
Frie Fugle: Christian Skov, Laura og Line. Naja spørger.
Hunderup: Anne Thormose? Anders Spørger.
Polarstjernen: Liv (DC) Anders spørger.
Ryds: Thor, Jes, Kim, Henrik, Donna, Laura (UNG) Lars spørger
Sortebrødrene: Anders og GSF Nanna, + andre unge. Oliver spørger.
Send Mail når vi har talt med nogen. Alle skal nås senest d. 9.2.
5. Regnskabet blev gennemgået og underskrevet.
6. Budget blev justeret. Indtægt fra Ravnedam kommer senere. Vedtagelse af kontingent. Uændret 25
kr. pr. medlem. De 50.000 kr. i erstatning fra Øghaven forslås at gå til Øghave projektet. Det vides
ikke hvornår vi får dem, fremgår derfor ikke i budgettet.
7. Årsberetning. Lars kommer med forslag.
8. Udviklingsplan: Anders ser på det og sammenholder med korpsets, justering af plan fra 2021.
9. Dirigent: Forventer en fra korpsledelsen, og nyt fra Korpset.
10. Referent: Lisbeth Acton-Boel Kommer måske lidt over 19.30.
11. Indkomne forslag: Hvem skal de sendes til??
12. Orientering om Øghaveprojektet: På dagsordenen før udviklingsplan.
13. Anders og Karin står for forplejning
14. Oliver gaver + divisionstørklæder. Karin gave til Knud Hollenbo (BP-Fonden)
15. Karin kontakter Ander Borregaard vælges som nyt medlem af BP-Fonden.

Ikke mere divisionsrådsmøde:
•
•

Link til grupperne: nu forstår jeg det bedre. Nogen har lagt materiale ind. Hvis gruppen
sender til os, lægger vi det ind i deres mappe.
Grupperådsmøder:
o Frie Fugle: Naja OK ny kasserer i december
o Rasmus Rask: Anders nåede dem. Svag økonomi, kassere valgt, GL vil stoppe.
o Sortebrødre: Oliver. OK ny kasserer.

o 1. Otterup: Karin. God økonomi, Lisbet søger mange fonde. Familiespejd
stopper, men mange interesseret i at det fortsætter.
o Ryds. Lars. OK.
o Lumby-Stige. Lars. OK.
o Hunderup: Anders. Har fået rigtig godt styr på gruppen.
o Camelot: Anders. Giver stort tilskud til spejder der skal på SL22, Tjener penge på
loppemarked.
o Polarstjernen. Naja. OK, var på udendørsløb og høre beretninger, god idé.
o 2. Odense og 5. Odense havde ikke besøg
o Stjerner og OT mangler. Karin deltager.
• Kasserer netværk. P.t. er 5 tilmeldt og 2 har meldt fra.
• Næste møde: 29.3. kl. 19.30 hos Karin Lille Klaus 3, 5270 Odense N
• Eventuelt:
Alex fra Camelot vil søge fonde til støtte til SL22 for divisionen.
Odense Kommune er meget interesseret i Øghave projektet, udvalget er i god dialog
med dem.
Referent.
Karin.

