MØLLEÅ DIVISION
D E T

D A N S K E

S P E J D E R K O R P S

Mølleå Divisions Hytte og Grundfond

Blå Spejder

GL-møde 16/01-18 kl. 19, Bagsværd gruppe Hanehøj 24,
2880 Bagsværd
Referat: GL-møde d. 22/11-17 kl. 19 i Knudepunktet
Til stede
Anders Kasserer, Henrik Vikingerne, Anders DL, Mikkel Virum, Just 2. Lyngby, Anders Bagsværd,
Annette Frederikslund, Michael Eremitage, Berit Fortunen, Vicky Eremitage, Mathias Geels, Jacob 1.
Holte, Sine Kgs Lyngby, Valdemar Trørød, Morten Skovtofte (ref)
Referat
- udsendes på mail kort efter mødet, efter en uge (til rettelser) lægger Anders DL det på
hjemmesiden
Zoo-dag
Er der nogen, der vil arrangere? Annette fra Frederikslund har "opskriften". Gerne som
efterårsarrangement. Spørg hjemme. Kedeligt hvis det ikke bliver til noget.
Lederweekend
Indbydelse udsendt - mange afbud allerede, desværre. Det bliver godt, så kom talstærkt.
Anders Bagsværd synes at invitationen er for "vag" og mangler friluftsliv-udfordring-ansvar. Det er
allerede planlagt at madlavning er over bål og at vi sover ude. Invitationen bliver genbesøgt, men
det er et spejderarrangement med alt det gode.
for-kig på Regnskab 2017
- Tilskud fra Lyngby-T kommer nu først april året efter
- Vi har lejet mange hytter i år
- Betalinger fra dds.dk, der ryger kortgebyr fra og det er et arbejde at finde ud af hvad der er betalt
for
- Arrangementer var budgetteret til -41K, blev -11K. Mest aflyst zoo-tur og lederweekend.
- Uklart om udgifterne til Miniprimi og Juniordivi er rodet sammen, men det kan også være rigtigt at
det ene arrangement har overskud og det andet underskud
- Uklart hvorfor der ikke er indtægter fra fx Divisionsturnering (trop). De fleste af dem er
kontoopkrævninger fra grupper. Vigtigt hvor børnene kommer fra (navn, gruppe, kommune, pris)
- Rart hvis Anders ved hvem der er økonomisk ansvarlig på hvilket arrangement, og hvis bilag er
tydeligt markeret med arrangement
Budget 2018
- De samme arrangementer i budgettet igen i år
- Zoo er uvist, da der ikke er noget team
- Vi tror på mere aktivitet i seniorgrenen i 2018
- Spørg Hanne hvad budgettet for Miniprimi skal være
- Josefine (lederkollegiet) tovholder på juniorarrangement
Kommende arrangementer - opbakning fra divisionsledelse og gruppeledere
- der tales/mailes tit ud i det tomme rum - kan vi finde en bedre måde at spørge ud på?
- direkte til den relevante grens ledere?
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- direkte rekruttering fra dem, som var med sidst og var glade?
- grenledermøder! (fungerer i troppene, de andre grene har ikke virket siden DAxxx forsvandt)
- zoo
-- der er starten på en kogebog
-- rekruttering på fx miniprimi?
- Plan: divisionsledelsen må meget gerne indkalde til (et første) grenledermøde i MIK, MIN, JUN,
med håb om at få en kontaktperson til at stå for at få kadence i det derfra.
Divisionsledelsen inviterer sig til gruppernes ledermøder
- Mest for at grupperne kan få ansigter på nogle fra divisionsledelsen
- Divisionsledelsen indfører et diviledelsestørklæde for at øge genkendelsen
Korpsrådsmøde
- David genvalgt (med 1 stemme), "vi" er lidt kede af at der fx ringes med trusler til forslagsstillere,
så vi kunne godt have håbet på et alternativ
- Salg af ejendomme også ret livligt emne, det meste heldigvis sat på hold
-- Torben DL har tilbudt en rundvisning i Nejlinge incl regnskab til korpsledelse og hytteudvalg
-- Hytterne har overordnet set overskud på driften, men ikke med afskrivninger
- Samværspolitikker vedtaget
- Gruppeanerkendelser kommer tilbage til DL
Evaluering af forkorpsrådsmøde
- Det var fint (særligt i et valgår) at være flere divisioner
- Invitation kom sent og ramte ikke rigtigt - medlemssystemet ved hvem der er
korpsrådsrepræsentanter i grupperne, så de burde kunne få mail direkte. Og der var et problem
med hjemmesiden. Og forskellige mødetidspunkter.
- Måske klarere afvikling, så der er en vigtig del og mulighed for at blive under eventuelt og
diskutere videre
Mangler madhold til divisionrådsmøde
- spørg gerne ude i grupperne
- det har været madholdet fra miniprimi, men de er flyttet til Fyn...
- 50-80 personer?
- ellers bare en sandwich?
- DL vil gerne foreslå at mødes tidligere og starte med spisning 18 (og også annoncere hvornår
selve mødet starter)
- torsdag d 5. april
Flygtningebørn hos spejderne
- en mulighed for at præsentere spejderne som led i en rundtur i idrætsklubber mm
- kan jo ikke overhale ventelister, så mest relevant hvis man ikke har sådan en
Repræsentant til Naturråd i kommunerne
- Oprettelse af et nyt naturråd i kommunerne her i området
- Vil gerne have ca 20 medlemmer
- Organisationer og erhvervsliv
- rudersdal.dk/naturraad
- man skal være indstillet inden 4. december
- invitationen sendes ud efter mødet (Anders DL)
Divisionsgrej
- Anders DL arbejder på at etablere et overblik
- Det meste ved vi vist nu hvor er
- Nærlager hos Skovtofte
- Fjernlager på Høbjerghus
Næste møde
- Bagsværds hytte
- 16. januar 2018
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Grupperne rundt
- 2. Lyngby: fårehyrdning (yes, med får) var interessant som teambuilding/coaching. 4 timer.
- 2. Lyngby: Bouldervæg på vej. Inviterer til at vi andre komme og hjælpe med etablering.
- Bagsværd: Starter familiespejd. Leder og grenledersamtaler. Juleture. Leder efter et par ledere.
Har været på ledertur med ambitiøs orientering.
- Frederikslund: Ture. Godt besat med spejdere og ledere og ventelister. Klanen er mega-gode,
kommet godt fra sommerlejren - stor ressource i gruppen.
- Trørød: Gruppelederne holder møder med grenene, supergodt.
- Eremitagen: Mangler minier, hvis I har ventelister. Juleløb og forårsplanlægning. Har korpset som
bogholder; har indtil videre ikke fået refunderet et eneste bilag...
- Fortunen: Har rigtigt mange små spejdere, venteliste hos mikroer. Mangler juniorer, har 3. Trop 2
patruljer. Gør klar til juletræer. Godt besat på lederfronten.
- Skovtofte: som vanligt.
- Geels: mangler ledere, det kører ikke. Har også korpset som bogholder; kan ikke anbefales
(endnu). Juletræssalget kører (men mangler sælgere, "forældre kan ikke slå søm i")
- Forslag: erfa-udvalg for juletræssalg - med en DAJUL :-)
- 1. Holte: det går. Arbejdet med at forbedre sammenhold mellem ledere og bestyrelse begynder at
give pote. Rimeligt godt fyldt op.
- Kgs. Lyngby: Vil starte lidt mere lederrekrutteringer, men det går. Julemarked.
- Vikingerne: Vedbæk Havns dag - solgte kager og donerede gaver, tjente 6500 på en eftermiddag.
Valgplakater gav også godt, 14K for et par formiddage. Mangler både ledere og børn.
- Virum: stille og roligt. God succes med klanspejdere der hjælper i de andre grene. Lidt barselsramt
(tillykke!)
Eventuelt
- der mangler mindst en kandidat til divisionsledelsen næste år, så hjælp gerne med at opfordre
- Anders fik at vide hvornår der er grupperådsmøder
- Friluftsrådet har noget godt materiale omkring hvad man må i naturen og hvordan vi bruger den.
Det kan anbefales at kigge på: https://www.skyfish.com/p/friluftsraadet/7478
- Husk at sende ledere på lederweekenden 9-11/marts
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