
Gruppeledermøde 19-05-15
Tilstede: Virum, Erimitage, Fortunen, Geels, 1. Holte, Virum, 2. Lyngby, Kgs. Lyngby, 
Vikingerne & Trørød
Afbud: Frederikslund, Bagsværd

Grupperne rundt:

Skovtofte: Intet nyt

Erimitage: Intet nyt, sommerlejr i hytten

Fortunen: Mange nye mini og juniorer.

Geels: Kasper stopper som gruppeleder

Mathias Bach som mulig ny gruppeleder

Stor del af juniorledelsen har valgt at stoppe

1. Holte: Afholder leder sejlads kursus

Virum: Intet nyt

2. Lyngby: Kun 51 på sommerlejr, uselvaneligt få.

Skal gruppen afsted til Voldingborg

Trørød: Intet nyt

Kgs. Lyngby: Afholdt kæntrings kursus i Lyngby svømmehal

Meget vedligeholdselse af hytter i gang

Afholde firma arrangement, årlig begivenhed

Afholder sommerferie aktivitet for kommunen igen i år.

Vikingerne:

Afbud Frederikslund - Savner Bagsværd

Divisionernes fremtid



Korpset har afholdt events angående divisionernes fremtid diverse steder i det ganske land.

Det har handlet om hvordan divisionerne skal drives fremadrettet. Hvor dette præcis ender 

hænder vides ikke endnu, kun delkonklusioner fra korpsledelsen er kommet til nu.

Vedhæftet er program fra korpsets divisions-weekend på Avnstrup 8. - 10. maj.

(FremtidensDivisionerPræsentation.pdf)

Gruppledernes tanker -

● Hvad sker der så med det de sociale begivenheder som miniprimi, juniordivi osv., hvis 

divisionen bliver nedlagt/ændret
● Divisionen hjælper med at holde liv i de små grupper med disse arrangementer

Divisionens nuværende status

Rådsmødet: - Blev afholdt i fred og orden.

- Læs referat på hjemmesiden - materialebank/DRM

Ledertræning: - For nye ledere 6/6. Tag fat i jeres nye ledere og få dem af sted 

- Invitationen ligger på Moelleaa.dk

DOM Tuba: - Blev dømt til 2 års betinget

- 430.000 tilbagebetaling

Mølleåsejlads: - Husk at tilmelde jer til Mølleåsejladsen

- Borgmesteren fra Lyngby kommer og starter årets løb

Kasserer - Korpset laver undersøgelse af eventuelle kasserer netværk i divisionerne.

netværk: - En række spørgsmål besvaret.

- 1. Holte har fornyligt opdelt deres kassererpost i to - kasserer og en bogholder. 

Det fungerer godt

Divisionens 25 års jubilæum 

29. april - 1. maj



Nejlinge grunden booket - det hele :)

Tovholdere til nu:

Ida: ida@geels.dk

Frederik: frederik.klein14@gmail.com

Flere søges - Gå hjem til grupperne og spørg ad 

Klubliv

Læs mere: http://www.klublivdanmark.dk/

God idé at få indmeldt gruppen og få en masse forældre med på idéen.

Nem måde at tjene lidt til gruppen uden det store besvær.

Eventuelt

Fælles transport til korpsrådsmødet - Tager det op på et senere møde

Ny kniv lovgivning - Geels har fortalt deres spejdere at de ikke bør gå med foldekniv. 

Falck abonnement - Tegn til en kasse også kan man fylde op

Ansøgningsform til international pulje - Undervejs og link kommer på Moelleaa.dk

Næste møde: 25. august hos Karen og Molle.


