Ege Division
www.egedivision.dk

DL-møde tirsdag d. 26. oktober 2021
Dagsorden
1.

Velkommen

2.

Vi starter med introduktion til bilagsafregning i Medlemsservice

3.

Valg af referent

4.

Status på økonomi – Tilskudspuljen skal vi gøre opmærksom på muligheden?

5.

Evaluering af afholdte arrangementer:

a)

GL-mødet d. 25/8

b)

Lederbegejstring d. 4/9

c)

Senior overnatning d. 10/9

d)

Divisionsmøde vedr. nye vedtægter i DDS d. 16/9

e)

Gren/træfdage d. 2/10

f)

Opstarts arrangement i Vinge d. 10/10

6.

Kommende arrangementer:

a)

Før Korpsrådsmøde d. 2/11

b)

Korpsrådsmøde d. 12-14/11

c)

Seniorjulefrokost d. 20/11

d)

Tema- og planlægningsmøde d. 17/1 - 22

7.

Status på storkanoerne:

a)

Nødvendige reparationer

b)

Lokation til opbevaring

c)

Kontakt til Lystbådehavnen om ny supplerende plads til trailer

8.

Status på besøg i grupperne

9.

Divisionsrådsmøde 2022 – Ny dato? Ny form?

10.

Dialog om DC-rollen – roller og ansvar i DL

v/ Søren
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Hvem og hvordan kommer vi videre med at finde kandidater?
11.

Medlemsstatistik og vækstbamsen til Stenlænderne

12.

Ege Program 2022 – se vedhæftet

13.

Nyt fra grupperne

14.

Eventuelt

15.

Næste møde d. 8/12, hvor vi starter kl. 18:00 med spisning

Ad 2.
Søren har lavet et dokument, der viser hvordan man kan afregne udlæg i medlemssystemet.
Dette blev udleveret til alle og gennemgået. Hvis I finder fejl eller har forslag til forbedringer, så tag fat i Søren
Ad 3.

Søren påtog sig (helt frivilligt ) at være referent.

Ad 4.
Søren viste status på økonomien. Den bærer tydeligt præg af de påvirkninger, der er kommet i
forbindelse med Corona.
Der var enighed om at vi skal udsende en påmindelse om tilskudspuljen til GL/formænd i grupperne. Søren gør
det via medlemssystemet.
Ad 5a.

Generelt et godt møde, med opbakning fra de fleste grupper. Gl er positive over for temamøder.

Hvis man er interesseret i at vide hvad der sker på GL-møderne, ligger der notat på Dropbox.
Der er mange emner på møderne, så det overvejes at øge antallet til 3 årlige møder.
Ad 5b.

Et godt arrangement, der var heldig med vejret. Det er absolut pengene værd.

En god naturvejleder. Den opsamlede feedback er sendt til instruktørerne, der var positive over for dette.
Arrangementet har fået fin omtale i Frederiksborg Amtsavis.
Ad 5c.

Manglende antal deltagere – aflyst Ad 5d. Fint møde

Ad 5e.
Mikro/mini – Sperrestrup skov, 220 deltagere. Tema var ”den store skattejagt”. Der var gode
poster. Undervejs var der 2 børn med Corona (de vidste det ikke i forvejen)
Junior – megen regn betød stort frafald. Tema var ”Skøde over Grønland skal findes”. Gode poster.
Trop – Foregik på Ungdomsøen. Satellitløb. Regn og blæst. Turen var fed pga. omgivelserne. Tilmelding var god
og deltagerne mødte op. Planlægningen var ikke optimal.
Generelt – Vi skal atter stresse over for grupperne at de skal deltage på formøder og aktiviteterne, for DL er kun
tovholder
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Ad 5f.
3 fra DL og 2 fra korpskontoret stod for arrangementet. Der var deltagere i alderen 3-12 år samt
forældre. Der kom i alt 30 i løbet af dagen. Kontaktpersonen fra Vinge, Charlotte, bød velkommen.
Arrangementet blev omtalt i Frederiksborg Amtsavis og Lokalavisen!
Der er ingen lokaler til rådighed i Vinge, så Alice har spurgt Frederikssund kommune om hvilke muligheder der
findes. Kan man evt. skaffe en bålhytte?
Det er aftalt at afholde et nyt arrangement d. 28. november, kl. 15:30. Deltagerne fra DL (Alice, Ole, Paw, Sanne)
møder kl. 14:30 for at gøre tingene klar.
Ad 6a.

9 tilmeldte, forventet 15. Korpset har lavet et oplæg men de deltager ikke fysisk.

Ad 6b.

30 tilmeldte fra divisionen (9 grupper). Ved ønske om samkørsel – henvendelse til Paw. Ad 6c.
Planlagt. Mangler deltagere

Ad 6d.
mad.

Spejderideen. Troels Forchhammer fra korpset laver oplægget. Mødetid kl. 18, og der serveres

Ad 7a/b. Nr. 1 og 2 skal repareres. Har været undersøgt af professionel reparatør, der skal have ca. 40.000 (ex
moms) for reparationen, så vi laver det selv. Vi mangler lokale, rettet forespørgsel til kommunen. Det haster
med en løsning, da vi kan forvente længere tørretid inden reparationen kan påbegyndes
Ad 7c.

Anders undersøger.

Ad 8.

Hundested – deltog på ledermøde. God snak om divisionens rolle.

Ikke andre grupper
Ad 9.
Kan afholdes senere, inden 1/6. Dette skal dog vedtages på Korpsrådet. Det blev vedtaget at vi
flytter mødet til 6. maj, samme sted. Søren orienterer Gert (St. Rørbæk forsamlingshus)
Ad. 10.
rollen.

Korpset har en 6 års regel og vi skal tænke over hvordan vi får nye kræfter ind til at overtage

Forslaget er at der vælges en ny kvindelig DC til næste Divisionsråd for en 1-årig periode hvorefter personen kan
genvælges for en 2-årig periode (for at sikre at den kvindelige og den mandlige DC vælges i forskellige år). Alice
vil blive som støtte til den nye DC.
Alice vil gerne fortsætte i DL for at varetage forskellige opgaver (dog ikke som DC) Vi skal have ny mandlig DC
om 2 år.
Ad 11.

Bedste resultat siden januar 18.

Ad 12.

Opdateres med nye datoer. Ragnarok er 4-6 marts. Ad 13. Kong Svend – Mangler ledere
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Ad 13.
Udenfor referat
Ad 14.

Kursus i Divisionen. Kend naturen -> lederpleje. Alice foreslår et arrangement på Skovskolen.

Majdag bliver ikke til noget.
Sanne – tværgående
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