Ege Division
www.egedivision.dk

Divisionsledelses møde 14/3 2022
1.

Velkommen

2.

Valg af referent – Ida

3.

Status på økonomi - og tilskudspuljen

Søren fremlagde årsregnskab for 2021 og status på nuværende regnskab
Alice har købt bogen ‘bestyrelser i foreninger’ der udleveres på bestyrelseskursus. En
per gruppe.
Hvis I har udgifter til længere kørsler, så send en regning til Søren. Der er penge til at betale for kørsel.
Ole undersøger hvilke banker, der kan varetage en bedre service for foreninger
4.

Evaluering af afholdte arrangementer:

a.

Planlægningsmøder for Divisionsturnering den 17. januar (on-line)

Mikroer: Skal være i Lystrup skov og med Lucky Luke tema
Junior: Skal være hos ræven skibe. Holder Ege-games, med en masse spejderfærdigheder.
Trop: 3 grupper til mødet, men 7 grupper har vist interesse. Det bliver et løb i København med overnatning på
holmen for egen regning.
b.

Gl møde den 27. januar

Manglede 4 grupper. Der var opbakning til et møde mere om året, så der er et ekstra møde før sommer. Næste
gang er det i Hundested med mad, for at fremme det sociale.
c.

Ragnarok 4. - 6. marts

Det var en meget vellykket weekend med stor hjælperopbakning fra både senior og leder.
5.

Kommende arrangementer:

a.

Førstehjælpskursus den 19. og 26. marts

13 deltager til d. 19 marts. Der er søgt penge hos tryg til 2 førstehjælpskursus, men Alice har meddelt, at der kun
bliver afholdt et.
b.

Divisionsturnering den 2. april

Se punkt 4a
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Der er igen snak om ragnarok skal være troppens divisionsturnering. Der er ikke besluttet noget.
c.

Seniordag den 3. april

Skal i zoo. Med løb I zoo, rundvisning og picnic.
d.

Kursus for bestyrelser den 7. april

I Svanereden kl 19. Fokus på hvor finder man svar og får hjælp. Bogen ‘bestyrelsen i foreningen’ udleveres til
grupperne
e.

Kursus på Skovskolen den 30. april

På nuværende tidspunkt er der 17 tilmeldte. Tilbagemeldingerne på arrangementet er positive. Alle for
kursusbevis, og så kan der søges tilskud fra kommunerne. Der er plads til 30 personer.
6.

Tilbagemelding fra grupperådsmøder

ES: fortsat udfordringer med hytte og vej. Stadig materialer på Liselund. 1F: skal holde ekstraordinær
generalforsamling for at vælge formand

RS: Har fået ny kasser
FL: Skal muligvis have nyt lokale. 30 spejdere
Hos resten af grupperne gik møderne godt uden yderligere kommentere. Ole har styr på hvilke materialer, der
mangler fra de forskellige grupper.
7.

Divisionsrådsmøde den 6. maj:

a.

Program - oplæg om børn og Corona

Har ændret vinkel lidt til også at handel om hvordan man snakker med børn i svære situationer. (bl.a. Krigen i
Ukraine). Indkaldes sendes ud inden d. 13 april.
b.

Beretning hvilken deadline sætter vi?

Sendes til DC inden d. 31 marts. Senere kommentarer tages med i den mundtlige beretning
c.

Økonomi - regnskab og budget for 2022 og 2023

Søren fremlagde
d.

Reduktion af kontingent fra grupperne

Ikke et behov for at nedsætte kontingent
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e.

Kandidater til DL - hvem genopstiller?

På valg: Ole, Søren og Iben. Alle er på genvalg Vi søger stadig kvindelig kandidat til DC

8.

Status på storkanoer:

a.

Er de nødvendige materialer/værktøj købt?

b.

HUSK kalenderen - vi skal have fundet nogle datoer for reparationer

Der er mulighed for at låne et værksted i en weekend. I Skævinge. Der bliver oprettet en doodle for at finde en
dato. Ole snakker med Anders og Mads, og tager op og kigger på kanoernes status.

9.

Status på Maritimt center, Fr.sund

Alice, Ole og Anders følger med i udviklingen

10.

Nyt fra grupperne - deltagelse i ledermøder

Udenfor referat
11.

Vinge Bålhytte og næste skridt?

Der er søgt om bålhytte hos kommunen
12.

Info SL 2022

Vi prøver at hive fat i seniorene til opbygning på SL2022. Der sendes mail ud til DL så budskabet kan spredes. Det
tages med på seniordag d. ¾ og evt et møde primo juni.
13.

DL døgn den 20. - 21.maj

14.

Næste møde den 5. april

Mødet d. 15 August flyttes til d. 22 august
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