
Referat – DL møde   
Dato: 09.01.22 
Referent: Pernille 
Deltagere: Jesper, Pernille, Lisanette, Cecilie, Susanne, Bente & Vibeke 
Afbud:  

 
Dagsorden: 

1. Nyt/bordet rundt  - Alle 
2. Status på regnskab - Vibeke 
3. Status på udvalg/ nye udvalg 

Divisionsturnering 29.04. – 01.05.22 - Jesper/Cecilie 
Socialt leder/senior arr. 18.06.22 - Pernille, Bente, Cecilie 
Kalender/Årshjul - Pernille 
Divisionshåndbog – Pernille 

4. Divisionsrådsmøde & workshop om vedtægter d. 28.03.22   
5. Mission/Vision, arbejde videre med punktet fra tidligere møde. 
6. Punkter til næste møde, dato og sted 
7. Evt. 

 

Pkt. Referat  Ansvarlig 

1.  Nyt/bordet rundt  
Troppen: Der er møde midt i januar om Storhike, Mercur løb bliver afholdt første lørdag i marts. Der 
er tropsledermøde primo februar. 
 
Juniornes fællesmøde i december, blev aflyst pga. af sne.  
 
Mini/mikro dag sidst i februar, forventes at afholdes.  
 
Vissinghytten: Kjeld, Charlotte, Beth er på valg i 2023 og stiller ikke op igen.  
Der er igen problemer med vandprøverne, vi afventer kommunen.  
Det er aftalt med GL at der på Divisionsrådsmødet bliver afstemning om hytten skal sælges.  
Der har været arbejdsdag i efteråret 2021. 
 
Spejdermuseet: Lissy taler med Bodil og Beth om ændring af vedtægter, så de stemmer overens med 
det vi gør.  
 
Depotet er ryddet. Pernille har informeret Beth, om at depotet er nedlagt og forsikring kan ophøre. 
Vi mangler at inddraget nøgler. Tovtrækningstov, depechen og vejvisningsskilte opbevares hos NEG.  
 
Mange arrangementer og møder har været aflyst pga. corona.  

Alle 

2.  Status på regnskab 
Regnskab – Det er meget stille pga. af lav aktivitet (Corona). Vi har et overskud på ca. 95.000 DKK. 
 
Budget – forslag til budget er fremvist til GL på DC/GL møde. De er indforstået med som et forsøg at 
afsætte penge så alle i Divisionsledelsen har mulighed for at deltage på korpsrådsmøde. Budget skal 
godkendendes på Divisionsrådsmødet.  

Vibeke 

3.  Status på udvalg/ nye udvalg 
 
Divisionsturnering - Jesper/Cecilie 
Dato 29.04. – 01.05.22  
Sted: Roldskov.  

Se under 
punktet 
 
 
 



Udvalgte har haft et online møde – der bliver ikke divisionsturnering med Gudenå. Gudenå har fundet 
en enkelt person, der gerne ville lave divsionsturnering. Det har ikke været muligt at aftale møde 
Gudenå. Næste møde er ikke planlagt.  
 
Socialt leder/senior arr. 2022 - Pernille, Bente, Cecilie 
Dato: 18.06.22  
 
Årshjul/kalender – Pernille 
Kalender er delt med alle ledere og bestyrelser i divisionen. 
Bliver lagt på divisionens hjemmeside. Husk at løbende at opdatere med gren arrangementer.  
 
Divisionshåndbog  - Pernille 
Ingen kommentarer modtaget fra divisionsledelsen inden jul  
Årshjulet mangler at blive revideret.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.  Divisionsrådsmøde & workshop om vedtægter d. 27.03.22 – Kl. 10.00 – hos NEG 
Hvem er på valg? 
Kasser – Vibeke Bjerre – ønsker ikke genvalg. 
Revisor – Bo –  
DAMIK – Bente – tænker  
DAMIN –  Cecile – stiller op 
DAJUN – Susanne - ønsker genvalg  
DASP – Lisanette -  ønsker genvalg 
DC – Pernille – ønsker genvalg  
 
Divisionsrådsmødet: 
Koordinator/dagsoden mv.: Pernille / Jesper. 
Sted: NEG 
 
Workshop for Gruppestyrrelser: 
Hvad vi vil vi have ud af mødet – Formålsparagraffen. Hvordan kan vi hjælpe gruppestyrelserne til at 
forstå deres opgave. Erfaringsudveksling. Skal afholdes i 2022.  
 

 

5.  Mission/Vision, arbejde videre med punktet fra tidligere møde. 
Formålsparagraffen: Det Danske Spejderkorps har til formål at udvikle børn og unde til vågne, 
selvstændige mennesker…… 
 
Samle grupperne i Division 
Skabe et fælles rum  
Faciliteter at tingene sker 
Være mere synlig i divisionen 
 
 

Jesper 

6.  Punkter til næste møde, dato og sted 
Status på udvalg/ nye udvalg. 
Workshop/ vidensdeling for Gruppestyrrelser. 
 
1.4. kl. 17.30 – hos Cecilie – Bøsbrovej 100, 8940 Randers SV 
 
 

 



7.  Evt. 
Inden Grupperådsmøder, info til grupperne om vedtægter mv. 
Referater fra DL møde på hjemmesiden, bliver sendt til ledelsen inden for godkendelse.  
Anika – hjemve seddel.  
 

 

 
 
Huske seddel: 
Pernille: opdatere hjemmeside, med kalender. Prøv om du kan oprette regnskabsår 2023. Ring til Bo om han 
fortsætter som revisor. Nets / E-boks adgang. 
Jesper: Informere GL om at der ikke bliver divi med Gudenå i 2022, men vi laver vores egen.  
Vibeke: Nets / E-boks adgang.  
Bente: Melde tilbage om du stiller op til divisionsledelsen. Invitere til Mikroleder møde. 
Cecilie: Invitere til Miniledermøde 
Susanne: Invitere til Juniorleder møde. 
Lisanette: Invitere til Tropsleder møde. 
Alle: Opdatere kalender med grenarrangementer.  


