
 Gruppeledermøde 19. januar 2015 

Til stede: Anders (kasserer), Vicki (Erimitage), Berit (Fortunen), Mikkel 

(Virum), Just (Optoya), Henrik (Vikingerne), Karen (Kgs Lyngby), Molle (DC + 

Kgs Lyngby), Kasper (Geels), Morten (Skovtofte, ref) 

Dejlig mad hos Karen og Molle - tak! 

 

Regnskab 

Ligner overskud på 30K mod budgetteret underskud på 

10K.  M ølleåsejladsens         

da divisionen søger kommunen om tilskud til sejladsen. 

 

Budget 

Kontingent for 2015 allerede sat til 100kr per medlem. 

Hensættelser - enighed om at det vil vi kun, når det er nødvendigt, så 0 der. 

Diskussion af hvad vi gør ved, at juniorerne er gået væsentlig over budget - 

og har haft en væsentligt lavere pris.  S kal divisionen priorite   

divisionsarrangementer, ledertræning, …?  Enighed om  at 

børnearrangementer er det rigtige at bruge penge på, og at tropsgrenen 

gerne må bruge mere end de har gjort hidtil. Til gengæld opfordres 

tovholderne til ikke at lave større underskud end budgetteret. 

 

Tilskud til korpsrådsmøde? 

Forslag om at sende flere til korpsrådsmøde, så derfor 900-24000 på den 



post - divisionen kunne betale for de stemmeberettigede 2 deltagere per 

gruppe, for at undgå at nogle grupper ikke deltager af økonomiske hensyn. 

Alternativ: divisionen betaler for fællestransporten (for 

stemmeberettigede?)  V ores forslag til b     

kan søge om tilskud til deltagelse i korpsrådsmøde. 

 

Piledam 

Hytterne i Nærum koster os lidt nu (10K). Thomas Frixenette er den eneste, 

der kigger lidt til dem, så de kan ikke lejes ud - måske lånes til grupperne. Der 

er ikke rent.  P å sigt: afhæ ndes? S ervitutter   

 

Ønsket bundlinje for 2015? 

Der må gerne være 200K i balance, normalt.  D er m å derudove    

til et brag af en jubilæumsfest i 2016.  Lad os budgettere    

på 10K. 

 

2016 

Foreslår fortsat 100kr i kontingent. 

 

Grupperådsmøder 

Husk at invitere DC’erne dc@moelleaa.dk  Måske kommer der nogen fra 

mailto:dc@moelleaa.dk


divisionledelsen. 

Virum: 18/2  Fortunen: 26/2  E rim itagen:  G eels:  S kovtofte: 

24/2  Vikingerne: 23/2  O ptaya: 27/1  K gs.   

 

Divisionrådsmøde 

Lokale booket, Telefonfabrikken i Gladsaxe, 9. april. Tak, Just! Vi mangler at 

booke køkken, hvis vi skal bruge det.  H ele divisionsledelelsen stiller til 

genvalg, men find gerne også andre kandidater.  B egynd også ge    

efter yderligere nyt blod til Fonden. 

 

2016 Jubilæum 

Vi skal have skudt et udvalg i gang. Reklamere i forbindelse med 

divisionsrådsmødet. Fredag-søndag, 1. weekend i maj (sammen med mini-

primi og junior-divi). Hov, der ligger Kristi Himmelfart. 

 

2015 Planer 

Der er efter alt at dømme styr på de planlagte arrangementer (mini-primi, 

junior-primi, trops-divi, pl/pa-træning (afholdt), zoo-dag). Vi ved mindre om 

seniorarrangementer. 

 

International pulje 



Den har været lidt for hemmelig - både at den er der, hvornår man skal søge, 

og hvad kriterierne er. Oprettet dengang korpset lagde vægt på at alle fik en 

international oplevelse.   - ny slags pulje?  - retningslinier for en international 

pulje?  Tilkendegivelse: Internat          

retningslinier: Mikkel og Morten (Skovtofte) 

 

Lederudvikling 

Næste gang. 

 

Grupperne rundt 

Det var spændende - men blev ikke ført til referat. 

 

Datoer 

10/3 19:30 hos Virum gruppe  19/5 19:30 hos V ikin      

18:00 hos Karen og Molle i Ganløse  20/10 19:30 hos 2. Ly   

 

Eventuelt 

Optoya har fået varmepumper for 15K med forventet tilbagebetaling i løbet af 
4 år. 


