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Referat af DL-møde d. 5. januar 2022 – afholdt digitalt
Afbud fra Rikke og Anders

1.

Velkommen

Alle ønskede hinanden godt nytår og fik efterhånden teknikken til at virke :-)
2.

Valg af referent Iben meldte sig

3.

Status på økonomi og tilskudspuljen.

Medlemssystemet har været nede, så Søren har ikke udsendt opdateret regnskab, men der er ikke sket
ændringer siden sidst. Tilskud til Stenlænderne fra tilskudspuljen er sat på depotkontoen. Udgifter skal
registreres i medlemssystemet fremover, Søren giver vejledning på næste møde.
4.

Evaluering af afholdte arrangementer: Ingen

5.

Kommende arrangementer:

a.

Temamøde og planlægningsmøde for diviturnering d. 17. januar

Temamødet aflyses pga. Corona. Ole/Alice sender en fælles mail ud til alle om dette. Oplægget v. Troels
Forchhammer udsættes til planlægningsmøde for grentræf d. 8/6. Planlægning af divi-turnering holdes online i
grenene.
b.

GL-møde d. 27. januar

Input til emner: Seniordag 3. april, ny DC
c.

Høvdingebold d. 22. februar

Sanne og Paw er enige om at aflyse pga. Corona. Ole/Alice sender en fælles mail ud til alle om dette
d.

Pingofodbold d. 23. februar

Ole og Tina er enige om at aflyse pga. Corona. Ole/Alice sender en fælles mail ud til alle om dette
e.

Ragnarok d. 4.-5. marts

Forventes pt. afholdt, da det er et udendørs arrangement
f.

2. planlægningsmøde for divi-turnering (aftales i grenene)

6.

Grupperådsmøder – kender vi nogle datoer

Nu hedder det ”rådsmøder” ifølge de nye vedtægter.
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Huskelisten skal indeholde orienteringspunkt vedr. bestyrelseskursus + dato for korpsrådsmøde.
7.

Bestyrelseskursus d. 7. april – program og oplægsholder

Ole og Alice er tovholdere. Alle er velkomne til at deltage og bidrage med erfaringer.
8.
Divisionsrådsmøde d. 6. maj – program, hvem er på valg, hvem genopstiller Vi skal være i St.
Rørbæk igen.
I år skal vi have et oplæg (i 2021 havde vi en oplevelse – woopløb). Tema kan fx være børns trivsel (efter
corona).
På valg: Ole, Iben, Søren. Alle genopstiller.
Tessie planlægger et sabbatår i Spanien efter sommerferien, i så fald bør der findes en ny Dasen til erstatning.
Det er stadig et mål at finde en kvindelig DC. Alle bedes overveje mulige kandidater, som evt. kan ringe til Alice
for spørgsmål mv.
9.

Kursus skovskolen Intet nyt

10.

Status på storkanoer

Ligger til udtørring på en institution i Jægerspris, så de kan repareres. Alice arbejder på at vi får en nøgle til
lokalet, så vi kan inspicere og vurdere status for udtørringen.
11.

Status på Maritimt center i Frederikssund

Ole deltog i seneste møde. Kommunen har givet OK til at der laves en arkitektkonkurrence og et udbud i foråret
2022. Vores fokus er fælles faciliteter som fx udekøkken, sted til reparation og opbevaring af kanoer mv.
12.

Ekstraordinært korpsrådsmøde – hvordan gik det?

Var meget hurtigt overstået, forslaget (nye vedtægter) blev vedtaget med stort flertal.
13.

Nyt fra grupperne

Udenfor referat
14.

Eventuelt

Næste møde den 14. marts
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