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Referat fra divisionsledelsesmøde d. 6. oktober 2022 
 
 
Til stede: Henning, Henrik, Jørgen og Mike 
Afbud: Daniel, Mette, Andreas, Mathias, Johanne 
 
 
Forventningsafstemning I divisionsledelsen 
Det er et problem, at referater ikke udsendes fra møderne.  
Jørgen sender referat fra divisionsrådsmøde ud til divisionsrådet og gruppeledere. Henning lægger 
på hjemmesiden. 
Mathias bedes sende referatet fra juni. 
 
Vi kommunikerer via mail (indkaldelser og referater). Henning laver en mailliste til divisionsledelsen 
og får opdateret det. 
Indkaldelse med dagsorden sendes ud en uge før. Referater i rimelig tid efter møderne. 
 
 
Grenene rundt 
Mikro mini:  
Har været på Ungdomsøen. Planlægger tur i Experimentarium d. 5. februar og Bamselegene 29. 
april 2023. 
 
Junior:  
Har været på juniortræf. Holder junior-OL d. 18. marts 2023. 
Christoffer fra Hawerthi er kontakt. 
 
Trop:  
Ingen aktivitet 
 
Senior 
Mike og Daniel er kontakt. 
Har holdt fælles dag på SL. 
Er ved at planlægge juletur. 
Der er fælles lederkursus på Forlev i efterårsferien, hvor en del seniorer fra grupperne deltager. Er 
koordineret fælles fra Dasenerne. 
Mike stopper som DASEN omkring september 2023. Der ledes efter en afløser. 
Er startet med koncept om legeaftaler mellem klanerne. 
 
DC 
Intet nyt. 
 
Økonomi 
Der er udsendt kontingentopkrævninger ud til grupperne.  
Mikro-mini har været aktive. Der er brugt flere penge end normalt, hvilket dog også har været aftalt 
tidligere. 
Der er en forventning om at regnskabsresultatet bliver positivt for hele året. 
 
Hjemmeside 
Henning er ved at kigge på en opdatering af siden. 
Send gerne billeder fra grenene til at have på hjemmesiden. 
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Appsi står på siden med dødt link. Linket rettes til at pege på Jacala. 
Gruppen er ikke aktiv. Jacala har ”ejerskabet” og forsøger at starte noget op. Projektet har et år på 
bagen.  
Henrik undersøger med Katja fra Jacala omkring salg af Amicagruppens hytte. 
 
 
Kalender 
Kommende arrangementer 
9. januar 2023 Divisionsledelsesmøde hos Pilehave kl. 19:00 (OBS ny dato) Heidi sikrer 

adgang 
13. marts  DL-møde Sengeløse (Mathias sikrer adgang) 
10. maj   Divisionsrådsmøde kl. 19 hos Skovgruppen (Henning booker) 
 
Divisionens FB-side: 
Ledere i Vestskov: Henning får adm.rettigheder fra Kathrine og får ryddet gamle kalendere. Ryd op i 
roller og og tilføj Jørgen som adm. 
 
Der kan henvises til andre FB-sider.  
 
Vestskov Divistævne 2023 
Er lagt i divisionens kalender 25. – 27. august. Grunden i Hedeland er booket. 
Forslag 
Klan laver natløb for trop fredag aften.  
Familiespejd deltager f.eks. 10-14 lørdag uden overnatning. 
Mikro, mini og junior deltager fra lørdag morgen til søndag. 
 
Overnatning sker grenvis? Vi sover i telt. 
 
Vi forventer 300-500 deltagere. 
Der skal tænkes logistik – toiletforhold, forplejning, madopbevaring, tilberedning. 
Der kunne være helstegt pattegris, som en slagter kunne stå for. 
 
DCerne indkalder til et gruppeledermøde, hvor arrangementet drøftes. 
Forhåndstilmelding skal udsendes efter gruppeledermøde. 
 
Budget skal lægges. Der er afsat 40.000 kr. i nettobidrag fra divisionen til arrangementet. 
 
Referent: Henning, Skovgruppen 

 


