Gruppeledermøde 25 august 2015
Til stede: Henrik (Vikingerne), Sidsel (1.Holte), Vicki (Eremitage), Berit (Fortunen), Kasper (Geels),
Molle (Kgs. Lyngby), Mikkel (Virum), Morten (Skovtofte), Just (2. Lyngby), Karen (Kgs. Lyngby) &
Andreas (Trørød)
Afbud:
Bagsværd: Mads, Anders og Camilla
Frederikslund: Anette
Valg af referat
Andreas, Trørød
Nyt fra grupperne
Overstået via mundtlige lystige og eventyrlige fortællinger om hvor man hundrede mennesker folk
havde i grupperne og hvor de forskellige grupper havde været på sommerlejr.
tl;dr Intet bemærkelsesværdigt nyt.
Mini/Junior/Troppen (Tordenskjolds soldater)
Det virker som om at det altid er de samme ledere der sidder inde med opgaven.
Hvordan gør vi noget ved det?
- Det skal være hyggeligt at være med til at styrke samarbejdet på tværs af grenene.
- De manglende ledere prioriterer korpsarrangementer, det gør at divisionens ture falder på jorden.
- Nye ledere der er helt nye, og derfor mangler hjælpen til at få startet det op og få styr på det.
- Man skal være dygtigere til at invitere de nye ledere.
- Få dem med på mailinglisten
- Få dem sat ind i hvad deres opgave i divisionsregi er.
International pulje
Skemaet forefindes på
http://moelleaa.dk/international
Se ansøgninger
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1cjWUMZCcQzUxBJxpB0eAQgNThMrQ23flvUXjNNN0ys0/e
dit
Nordisk ledertræning (650,-), Line; kgs. lyngby
Nordisk ledertræning (650,-), Jon Anker Bryndorf; Virum
Adventure konkurrence (650,-), Signe Barfred; 2. Lyngby Optaya
Sisep Australien (1450,-), Holger Warncke; 2. Lyngby Optaya
Det er selvfølgelig en forventning at arrangementet bliver afholdt for at få støtten udbetalt.

Divisionens 25 års jubilæum (29. april - 1. maj)
Andreas, Trørød: Skriver til gruppelederne og facebook, Mølleå division hjemmeside. Med dato, tid
og sted. Samt en lille info om hvem der allerede er med.
Planlægningsmøde 7. september
Divisionsleder weekend (02. - 04. okt)
Anders Mejlhede har udsendt en mail omkring "at sætte X i kalenderen", men lader til at den ikke er
landet hos alle. Skal nok sendes ud igen.
Korpsrådsmøde
Transport
Spørg Mette - Molle skriver til Mette.
Eventuelt
Verdens Jamboree Japan

Der blev afholdt den 23 th World Scout Jamboree i Japan i byen Kirara
- hama , Yamaguchi City . Vicky var en af dem som deltog som IST ' er (
International Service Staff Team)
Vicky havde OFF side program og kørte aktiviteter ud af lejren hver dag.
Hele det danske kontingent havde først rundrejse i Japan og derefter
jamboreen. Vicky har været oppe på Mount Fuji (3.776 meter høj aktiv
vulkan ) en kanon fed tur og oplevelse.
Det har været en fantastisk tur.
Har IKKE fået meningitis, det er ok hun er vaccineret :-)
(Ingen ninjaer fundet heller)
Næste verdens Jamboree USA 2019

Nærum hytten

1. Holte har fået lånt den på prøve i et år.

Spejdernes Workshop
1. september
18.30 - 21.00

Handler om korpsets visioner. Den der ø vi har købt osv.

Kasper, Geels

Sidste gruppeledermøde. Farvel og tak for mange års hyggeligt
samarbejde. Vi må tage godt imod Mathias Koch & Mathias Bach.
Vil gerne deltage på divisionens arrangementer forsat.

Næste møde dato

20. oktober - Gedvad / kl. 19.30
09. december - Kahytten / kl. 19.00
03. marts - Kernehuset / kl. 19.30
13. april - DRM - Telefonfabrikken / kl. 18.00
23. maj - Myretuen / kl. 18.00
06. sep - ??? / kl. ??.??

