Referat DL-møde 18. maj 2022
•

Resultat af ekstraordinært divisionsrådsmøde. Hvordan kommer vi videre?

Gitte stemmes ind som ny DC. Karin overrækker gave til Lars for hans tid som DC.
•

Velkomst til nye: Nøgler Beravænget. ID til banken.

Karin informerer de nye divisionsledelsesmedlemmer om praktiske informationer forbundet med
divisionsledelsen, herunder Beravænget, Øghaven og årligt tilskud. Hertil får de nye i divisionen at vide, at
de skal sende ID til banken. Gitte får overrakt DL-tørklæde.
Hjemmesiden er blevet opdateret, så Gitte står som DC, og fællesmailen for divisionen er blevet tilføjet til
fanen ”Divisionsledelsen”.
•

Fordeling af opgaver i DL

Dokument, hvor beskrivelser af ansvarsområder for forskellige funktioner i divisionsledelsen er angivet,
ligger på hjemmesiden. Oliver opdaterer listen over personer på dokumentet. Anders sender Oliver docxudgaven af dokumentet.
Oliver og muligvis 1-2 andre skal gøres til administrator på Kong Knud Division-facebookgruppen. Oliver
kontakter Andreas, som er nuværende administrator i gruppen. Andreas forsøgte i sin tid at få en
Facebookside for divisionen kørende. Idéen bringes op på et fremtidigt DL-møde.

Det foreslås, at grenlederne kan mødes en gang eller to årligt og sparre/udveksle med hinanden på tværs af
grupper. Grenene kan eventuelt have en grenkontakt i divisionen, som står for at arrangere de årlige
møder.
Anders vil gerne give posten som netværksansvarlig videre. Mai overtager posten. Laura vil gerne assistere.

Karin kontakter Torben i forbindelse med Webmaster-posten med henblik på at overlevere ansvarsområdet
til Hjemmesideansvarlig-posten og dermed fjerne Webmaster-posten.
Lederarrangement skal planlægges og bliver derfor et programpunkt til næste DL-møde. Dato fastlægges til
torsdag d. 1. september 2022. Oliver skriver det i kalenderen.
•

Korpsrådsmøde repræsentanter

Laura og Gitte stiller op for DL.

•

Dagsorden gruppeledermøde

GL-møde ved Stjernegruppen d. 13. juni 2022 kl. 19.30.
-

Præsentation af ny divisionsledelse, herunder ny DC

-

Spejdernes Lejr 2022

-

Samarbejde mellem grenledere

-

Kursus for nye ledere

-

Øghaven

•

Rasmus Rask

Gruppen blev nedlagt på et ekstraordinært divisionsrådsmøde d. 15. maj med øjeblikkelig virkning. Anders
har undersøgt, hvem der ejer hytten og grunden.
•

Øghaven

Projektbeskrivelsen er blevet rettet lidt til. Den gamle toiletbygning skal nedrives, og kan altså ikke bruges
som redskabsskur. Den gamle shelter er rådden i det bagerste hjørne og skal derfor rives ned og erstattes.
Budgettet nærmer sig sandsynligvis 900.000 eller 1 mio.
Projektet skal sandsynligvis opdeles i faser, fordi flere fonde kun finansiere efter regningerne er betalt.
Ellers kan kommunen evt. bruges til mellemfinansieringer.
Projektgruppen har opdateret Friluftsstratergien, da den har været et bærende element for projektet hidtil.
•

Valdemarsdag i Rådshushallen

Divisionen er repræsenteret.
•

Næste møde

Den 22. juni kl. 19.30 hos Lars på Havtornvænget 6.
•

Evt.

Ingenting.

