Ege Division
www.egedivision.dk

Referat DL- møde d. 21. august 2021
Tilstede: Ole, Alice, Søren, Paw, Tina, Anders, Iben, Ida og Sanne
Afbud: Tessie og Rikke
Referent: Sanne
1.

Velkommen

2.

Referat fra den 24. april: Godkendt

3.

Status på økonomi: Godkendt det vedlagte.

4.

Evaluering af afholdte arrangementer:

a)
Kursus i Sikkerhedsinstruktion for sejlads d. 18/5: Det gik godt der er kommet 24 nye instruktører
(ekstra kursus d. 5/6)
b)
Divisionsrådsmødet d. 28/5: Det gik godt under de rammer der var, god ide det var udendørs. St.
Rørbæk er booket til næste år.
c)

DL-døgnet d. 18-19/6: Det var et fint arrangement.

5.

Kommende arrangementer:

a)

GL-møde d. 25/8: Dagsorden er gennemgået, husk at reklamere for tilskudspulje.

Tages op på GLM: Grupperne må ikke sende spejdere afsted på Grendage uden ledere
b)
Lederbegejstring d. 4/9: Der er udsendt invitation ud flere gange. Indtil nu 32 deltagere fra ES, EE,
RS, SV, EH. Egedal kommune har sponsoreret kr. 7000 til dagen. Der er også ansøgt Nordsjællandske medier om
kr. 20.000, men de tager først stilling i sep.
c)
Fasebook

Senior overnatning d. 10/9: Der er booket teltplads ved Farum sø, Tilmeldingen forgår via

d)
Divisionsmøde vedr. nye vedtægter i DDS d. 16/9: De nye vedtægter findes endnu ikke på DDS.dk,
men de ligges op i løbet af ugen. Svaneungernes hytte er booket til d. 16.09, og der sendes invitation ud i løbet
af ugen. Alice presser på den bløde deadline i uge 42.
e)

Gren/træfdage d. 2/10:

Mikro/mini – samme ide som blev aflyst , mærker er bestilt, vi får besøg af HjemIS.
Junior – Værløse flystation, der er tilsagn fra 4 grupper, der mangler tilsagn fra flere grupper og der mangler
ledere til posterne

Ege division varetager interesserne for spejdergrupper i Ege Division i Det Danske Spejderkorps og kommunerne Halsnæs, Frederikssund og Egedal

Side 1 af 2

Ege Division
www.egedivision.dk

Trop – Ungdomsøen, 1 dags tur, 6 grupper deltager, det er en dyr tur men kasseren mener vi skal give den gas.
OBS Tages op på GLM: Grupperne må ikke sende spejdere afsted uden ledere
f)
Fælleweekend d. 8-10/10 på Thurøbund – se https://dds.dk/arrangement/faellesweekend- 2021:
Deltager: Alice - Kan ikke deltage: Paw, Obelix og Sanne
g)

Før Korpsrådsmøde d. 2/11: Obelix prøver at booke Svanereden

h)

Korpsrådsmøde d. 12-14/11: De stemmeberettiget fra DL er udpeget.

6.

Status på storkanoerne, reparation og udlejning 2021

a)

Redningsveste: vi har fået afslag fra Trykfonden på ansøgningen. Der mangler veste + 70 kg.

b)
Reparation: Der skal repareres stopper på overtræk efter udlån. Det er aftalt at der reparation af
kano i uge 42, Paw undersøger om Maglevad er ledig. Obelix kontakter Plastsmeden.
c)

Der skal være et fast plads de kan stå i Frederikssund. Der er lygtebom i container.

d)

Udlejning: Der har været udlejning for kr. 4300 kr i år.

-

Hvis skader eller mangler ved aflevering, sendes en regning til gruppen –

-

Tilbydes til SL2022: Paw og Obleix tager det med 10-11/10 –

7.
Status på afholdte GRM: Fjordnæs Gruppen – mangler, Kong Sven – mangler (se tidligere referat)
Der har været rykkes meget for aflevering.
8.

Besøg i grupperne ved leder-/bestyrelsesmøde: Der skal laves et skriv, Det vendes først på GLM d.

25.08.21. Det skal ligges på kalenderen inden udgangen af 2021.
9.
Tilbud om Lederkurser i Frederikssund kommune – se tidligere udsendte mail: Aftenkurserne er
alle i denne bestyrelse berettiget til. Se udsendte, husk det er med beværtning.
10.

Ege Program 2022: Laves i oktober, husk det bliver online.

11.

Nyt fra grupperne

Udenfor referat
12.

Eventuelt

Bilag i Medlemsservice tages op på mødet d. 26.10.21
Baderegler i dialog, og på DDS er de ikke så stramme som de har været. Tjek sikkerhed ved vandaktivitet.
13.

Næste møde d. 26/10
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