
Referat fra Divisionsledelsesmødet (herefter DLM) d. 12. juni 2019 
 
Ad. 1: Grenene siden sidst: 
Mikro-/minigrenen: 

● Havde sove-ude-arrangement i forbindelse med mikro-/minitræffet i Middelalderbyen 
i Brøndby. Der var ikke så mange, der deltog i år, måske fordi mange grupper havde 
deres eget arrangement i forbindelse med sove-ude-dagen. 

● Der er mikro-/miniledermøde d. 17/6 hos Pilehave. 
 
Juniorgrenen: 

● Der har været Junior-OL hos Ulf Jarl med god deltagelse - der kommer flere og flere. 
Gurredam er bestilt til efterårets træf. 

● Alle juniorledere bliver inviteret til planlægning af Juniortræf d. 12/9 kl. 18.30 hos 
Hawerthi. 

 
Tropsgrenen: 

● Der blev afholdt Kaosløb hos Skovgruppen. Løbet var en succes. Selv om datoen 
blev flyttet, var der stadig mange, der deltog. 

● Planlægningen af det kommende tropsår i Divisionen sker på tropsledermødet d. 
13/6 kl. 18.00 hos Solvang. 

● Der planlægges med en tropsweekend i november. 
 
Seniorgrenen: 

● Der har været OMSO/skovtur med deltagelse af ca. 25 stk. fra Vestskov Division. 
● Der har også været grillfest hos Hawerthi. 
● Der skal snart holdes Contra-grillfest, hvor Contra skal videreudvikles/nytænkes. 
● Sidste FSM blev aflyst grundet manglende tilslutning. 

 
Ad. 2: Evaluering af Divisionsrådsmødet: 

● Formødet blev ikke til noget, men selve mødet gik godt. 
● Vi overvejer om vi inviterer til formøde igen. 
● Godt indslag fra Korpset 
● Tidsrammen var god. Det var ikke en dårlig ting, at rammen ikke blev fyldt ud, men at 

mødet var effektivt. 
● Vi mangler at få valgt Korpsrådsdeltagere til Korpsrådsmødet d. 15. - 17. november. 

Mie og Kathrine undersøger om de kan deltage 
● Næste års Divisionsrådsmøde bliver afholdt hos Balder (vi kan opfordre til, at folk 

laver fælles kørsel - f.eks via et facebookevent). 
 
Ad. 3: Bussen og Pindsvinet: 
Johanne fortalte om det to ledelsesredskaber, der bruges til visualisering af f.eks. hvilke 
roller en ledelse har. Vi afprøver dem på DLM til august. 
 
 
 
 



Ad 4: Kalender 2019/2020: 
 
DL = Divisionsledelsen 
 

Hvem/hvad Hvornår Hvor 

DL torsdag d. 15/8, kl. 18-21 1.Glostrup 

DL onsdag d. 13/11, kl. 18-21 Rødovrespejderne 

DL torsdag d. 16/1, kl. 18-21 Solvang 

Temaaften for ledere i 
Vestskov 

onsdag d. 22/1, kl. 19-21  

Gruppeledermøde m. mad torsdag d. 27/2, 18-21 Skovgruppen 

DL onsdag d. 4/3, 18-21 Hawerthi, Korsdalsvej 122 

Divisionsrådsmøde søndag d. 26/4, kl. 13-16 Balder 

DL torsdag d. 11/6, kl. 18-21 Ulf Jarl, Astrahytten 

Divisionsturnering for 
voksne i Vestskov m. 
overnatning 

d. 13. - 14. juni, kl. 10 - 10 Skovgruppen 

 
 
Ad. 5: Udviklingsplanen: 
Kathrine og Johanne laver et udkast om Divisionsledelsens arbejde 
DA-grenerne står for at få skrevet formål mv. om grenenes arrangementer. 
 
Eventuelt: 
På lørdag er der arrangement for voksne i Divisionen. 
Vi prøver at komme på Ungdomsøen i foråret 2020 - måske som dagsarrangement. 
 
 
 

Referent: Line 


