REFERAT
Fra Divisionsledelsesmøde 06.02.2019 hos Jørgen
Deltagere: Jørgen, Kathrine, Johanne, Line, Mathias B., Mie,
Mike, Mathias S., Jesper
Afbud: Daniel

Dagsorden:
Grenene rundt
Mikro-mini (Mathias S): Experimentarium en succes. Solvang
kombinere med en enkelt overnatning i egen hytte.
Der søges efter endnu en grenleder.
Junior (Line): OL afholdes den 16. marts. Mathias B. stopper
og Chris tager over på DRM
Troppen (Line): Fællestropsmøde i januar med kun 3 delt.
Kaosløb den 9. marts. Invitation udsendt 6/2.
Klan (Mike): Juletur i december
Åndssvagtur i starten i marts.
Deltager i Contra-møder ca. hver anden måned.
Hjemmesiden. Kalender via medlemsservice
Hver grenleder lægger aktiviteter og arrangementer ind i
Kalender via MS Arrangementer.
Jesper bliver tilføjet som web-master på Vestskov.dk sammen
med Mads.
Divisionsrådsmøde 28. april
Vi holder formøde for DL den 24. marts kl. 11-15 på cafe i
Albertslund
Sted: Mike undersøger Wagandoo, alternativt hos
Albertslundspejderne?
Form: OBS på nye love. Vi invitere til formøde kl. 10-12 hvor
der kan drøftes økonomi og indkomne forslag for særlig
interesserede.
Udviklingsplan: Mie laver opslag via FB om Divisionens
udviklingsplan
Der skal vælges nye til divi-ledelsen: 1 til mikro-mini, 1 til
junior.
Evaluering af autismeaften 16. januar
Ca 20 tilmeldte
Rigtig god response fra deltagerne
Ideer til nye foredragsaftener er meget velkomne.
Kontakt til grupperne
Vi snakkede om de grupper, hvor vi ikke har nogen kontakt til,
bl.a. deltager de meget sjældent i divi-arrangementer.
Det er vigtigt at GL opdaterer i MS hvem der er grenleder, for
at de kan modtage post fra Divisionen.
DASEN prøver at nå ud til alle grupper, som ikke har en klan.
Jørgens kontakt til GK’er vedr. hytteleje refussion
1

10 grupper har svaret. Her er oversigt over hyttelejerefusion
%:
Høje-Taastrup 100%
Albertslund 75%
Glostrup 75%
Rødovre 80%
Hvidovre 72%
Vallensbæk
Brøndby
Jørgen spørger HTK om Vestskov kan få ”hjemstavn” i HøjeTaastrup
Regnskab 2018 og Budget 2019
Resultatet viser et overskud på ca. 9.000 kr. mod et budget
på -45.800 kr.
Som følge af den store forskel mellem resultat og budget,
indstiller Divisionen at divisionskontingentet sættes til 0
kr. i 2019.
For 2020 indstiller Divisionen et kontingent på 50 kr. pr.
medlem. Dette vil medføre et underskud på 3.800 kr.
GL-møde 28. februar 2019 – hvordan gør vi?
Emner: GDPR, rekrutering og fastholdelse af ledere,
udviklingsplan ønsker, generel vidensdeling mellem GL
Kathrine invitere snarest.
Sted: Ulf Jarl Gruppe, Ulf Jarls Vej 12, kl. 18.30 – 21.00 med
pizza
Ungdomsøen – budget og invitation
Formål: Ledertur – der er reserveret 30 pladser, med mulighed
for flere.
Dato: 15.-16. juni 2019
Deltagere: ledere, klanspejdere og bestyrelsesmedlemmer.
Kathrine laver invitation.
Deltagerbetaling: 100 kr. (dækker mad og drikke). Divisionen
betaler overnatning og sejltur til Øen.
Regionale kurser
Har vi blandt Divisionens medlemmer emner til at undervise i
en bestemt spejderaktivitet.
Tilbud fra Spejder Sport
Vi har fået en henv. fra Spejdersport. Hvis der er nogen
grupper, som er interesseret i et samarbejde med butikken i
CITY 2 om udstillingsplads med fokus på lederrekruttering, så
skriv til butikschef Daniel Miller,
HYPERLINK "mailto:bc06
@spejdersport.dk" bc06@spejdersport.dk
Hos Jørgen,
HYPERLINK "mailto:dk@vestskov.dk"
dk@vestskov.dk kan man få en meget mere uddybende
beskrivelse af tilbuddet.
Næste møde
24. marts. Kathrine finder et sted.
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