Divisions Gruppeleder møde 11. januar 2017
Referent: Jakob - 1. Holte
Tilstede: Vikingerne, Eremitage, 1. Holte, Bagsvær, 2. Lyngby, Virum,
Frederikslund, Skovtofte, Trørød
Fraværende: Fortunen, Geels, Kgs. Lyngby
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Kommentarer til ref. fra sidst:
- Godkendt
Grupperne rundt
- KL'erne har planlagt en gennemgående 'Klandyst' med kulmination
oktober 2017 i den først 'Klan-Divi' på Nejlingegrundene.
Vikingerne og leder situationen - hvordan kan GL gruppen støtte ?
- DC'erne har overtalt Lily, tidligere konsulent hos korpset, til at komme
til et møde hos vikingerne. Hun har erfaring med at hjælpe grupper i
samme situation, samt hvordan man lokker nye ledere til, og får
forældrene til at støtte op.
Divisionens Budget 2017
- DC'erne har møde med udvalgene for Mini-primi/junior-divi for at
udrede misforståelse om den nye opdeling af budgettet
- Det besluttes at forhøje det budgetterede underskud med 5000
DIVI Lederweekend 20-22 januar - hvilke grupper deltager ?
- Dato skal meldes bedre ud næste år
- Skriv ud til alle ledere i divisionen direkte
Grupperådsmøder - husk at sende invitation til DC@moelleaa.dk
- Vikingerne: 20/02
- 2. Lyngby: 24/01
- Skovtofte: Ukendt
- Eremitage: 5/3, Arresø Centeret
- 1. Holte: 23/02, kl. 18 Havartigården
- Trørød: Ukendt
- Bagsværd: Eftermiddag 25/02 et sted i Hareskoven (Grønnevej)
- Virum: 21/02, kl. 18 Myretuen
- Frederikslund: 28/02
Forventninger og ønsker til DRM 20/4 fra GL gruppen
- Der skal findes en ny DC , og der ønskes minimum en ekstra til
Divisionsledelsen der udover.
Punkt ønsker:
- Kort om Høveltehytten
- Der kommer et større oplæg om udvidelsen af Nejlingegrunden, med
indmeldelse i 'Nejlinge 2' udvalget
- Oplæg om Spejdernes Lejr, Ungdoms Øen med mere fra korpset
Dato for næste møde
- Torsdag d. 6 april hos 2. Lyngby, kl .19 (international pulje)
- Tirsdag d. 13 juni hos Virum, kl. 18 m. grill
Eventuelt

