Ege Division
www.egedivision.dk

Referat fra d.8/12-21.
Afbud: Paw, Sanne, Ida, Rikke, Tessie og Søren.
1.

Tina tilbød at skrive referatet.

2.

Økonomien ser fornuftig ud.

Tilskudspuljen: Der er bevilget 5000 kr. til Stenlænderne. Disse skal primært bruges til en oplægsholder til deres
arrangement: Musik-spejd på tværs af Danmark.
Søren giver Stenlænderne besked.
3.

Afholdte arrangementer:

Før korpsrådsmøde d.2. nov.: Dette forløb planmæssigt.
Seniorjulefrokost d.20. nov.: Divisionens julefrokost for seniorerne var en succes i omfang af mad, hygge,
underholdning og festligheder, trods udfordringer med deltagere.
Tæt på afholdelse af begivenheden blev det gjort klart at den valgte dato lå oveni i Erik Ejegods fastsatte juletur,
samt at flere grupper manglede aktive klanmedlemmer, eller havde ny oprykkede klaner som endnu ikke har
dannet netværk med divisionens klanspejdere.
Derfor endte julefrokosten med 11 deltagere, næsten udelukkende fra Kong Svend gruppe. Der var højt humør
og god stemning, men til næste år sørges der for ikke kun at blive sendt dato ud i god tid, men evt. også at
danne et overblik via en mindre forhåndstilmelding inden arrangementet nærmer sig.
Vinget d.28. nov.: Paw, Alice, Ole og Sanne var derude. Der kom ikke så mange, måske fordi det var første
søndag i advent.
Korpset har lavet en velkomst kasse til nye grupper, der er sangbøger, tørklæder, brænde, materiale til 4 møder
m.m.
Ligeledes er der en særlig pulje der kan gives til opstart, den består at 5000 kr. til opstarten og efterfølgende kan
man søge 20.000 kr. til yderlige starts projekter.
Der vil blive afholdt et nyt møde med arbejdsgruppen i vinget efter nytår.
Ligeledes er Alice og Ole i gang med at søge Frederikssund kommune om en bålhytte med materialerum.
4.

Kommende angementer:

Temaledermøde og planlægningsmøde d.17. januar: Der er lavet en indbydelse, Sanne og Paw skal lige
godkende denne, især med henblik på sidste afsnit.
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GL. møde d.27. januar: ingen kommentar til dette, dog ønsker Alice og Ole at der afholdes 3 om året.
5.
Kanoerne: der ligger pt. 2 til tørre i Jægerspris. Ole Og Alice håber vi får en nøgle til rummet, så vi
kan komme til dem uafhængig af personalet.
Når de er tørre, skal der laves nødvendige reparationer, ikke kosmetiske.
Vi ønsker stadigvæk en plads på lystbådehavnen til traileren, så det vil blive lidt nemmer når de skal bruges.
6.
Korpsrådsmødet: overordnet god stemning og afviklingen af programmet holdt. DC holdt møde
lørdag aften, god opbakning til dette.
Ekstra ordinært korpsrådsmøde d.11. december, da grundloven ikke blev vedtaget på det ordinære.
7.
DC-rolle og kandidat: der ønskes en kvindelig kandidat til næste divisionsrådsmøde som vil stillet
op til 1 år, så begge DC-èrne ikke er på valg samme år. Alle må meget gerne tænker over kandidater.
8.
Maritimt Center: Alice har deltaget i møder omkring dette, der oplyses at Centret er færdig i slut
2024. d.16. december er der møde igen Alice eller Ole tager dette.
9.

Nyt fra grupperne:

Udenfor referat
10.
dette.

Næste møde d.12. januar, dette flyttes måske til d.5. januar hvis folk kan, Alice sender en mail på

11.

Evt.: Alice snakker med Skovskolen omkring noget kursus for nye og gamle ledere i 2022.
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