REFERAT fra
Divisionsledelsesmøde 8/5 2018 hos Ulf Jarl
Vi lavede denne dagsorden til mødet:
- Velkommen til de nye

🙂

Mathias fra Jacala vil gerne være med i DL som grenleder for mikro-mini grenen.
Også velkommen til DASEN’erne Mike fra Wagandoo og Daniel fra Hawerthi
og DATROP Jesper fra Ulf Jarl.

- Evaluering af Divisionsråd
OK fremmøde. 27 delt. Fra 10 grupper.
3 timer er for lang tid. Gæster maks 10-15 min.
Specifikke spørgsmål til beretning og regnskab bør fremsendes inden mødet, evt.

- "Den gode DL". Hvad skal vi arbejde på det kommende år? Inspireret af
DDS' hæfte https://issuu.com/spejder/docs/dds_den_gode_division
Især s.23
DEN GODE DIVISIONSLEDELSE ER KENDETEGNET VED
• Et team, der kender hinanden og værdsætter hinandens bidrag og interesser
• Et team, der kender grupperne, og ved hvad der rører sig i grupperne, kommunen,
den fælles organisation og andre instanser, der påvirker gruppernes liv
• Et team, der er nysgerrige på udvikling og understøttelse af denne
• Et team, der kan facilitere netværk og er opsøgende på gruppernes behov fra divisionsledelsen.
Overblik over deltagelse/afbud/mv. i google drive. Mathias B kikker på det.

- grupperådsmøder 2019. Skal vi støtte mere op end i år?
Vi prøver at støtte op om egne grupper. Derudover vil DC’er og DK forsøge at deltage i grupper,
som ikke er rep. I DL.

- kalender frem til april 2019
27/8 kl 18.00 med spisning hos Wagandoo, Ibsensvej 12, Taastrup
13/11 kl. 18.00 med spisning hos Johanne
6/2 kl. 18.00 med spisning hos Jørgen,
DRM den 28/4 – sted afventer kl. 13-15.30
23/5 kl. 18.00 med spisning hos Rødovre, Ved Voldgraven 59A, Rødovre.

- turen 9/6. De sidste detaljer.
Pt. 27 tilmeldte fra 7-8 grupper.
Jørgen sender en reminder ud til alle ledere og bestyrelsesmedl. Med link til tilmeldingen.

- næste lederarrangement. Temaaften og dagstur igen?

Temaaftener med specifikke emner for alle ledere med en oplægsholder:
- Sorgbørn
- ADHD
- Hvordan gør vi Spejder mindre skolet
- Har vi gode kontakter til kommunen
- Hvordan engagere vi børn til spejder
- Hvordan håndtere vi sensitive børn
- Autistiske børn
Evt til afholdelse en hverdagsaften i januar.

Evt.
DC: Røste-sammen-question-air på de følgende møder.

Referent: Jørgden S.

