Referat af DL-møde
tirsdag d. 9. juni 2020 kl. 19.00 – 21.00
På Gurredam
Til stede: DC´er Tina og Jonathan, DL´er Charlotte, Tina F., Hanne, Martin L., Laura, Rolf
samt Alice. Special guest stars: Martin Nielsen og Ditte Lintrup.
Afbud fra Anita, Tut, kasserer Anne, Karsten og Betina. Fraværende: Caroline

•

Lidt løs sludren rundt om bordet
Mikro-/minidag blev gennemført d. 13/6 for følgende fire grupper:
Ramløse, Hammermølle, Bent Byg og De Vilde Svaner. DC´erne har lavet nogle aktiviteter
digitalt + sendt en kasse ud med ekstra materialer.
Det er mega forskelligt, hvor meget og hvilke aktiviteter, der er foregået i grupperne under
Coronaen. Nogle har lukket helt ned, nogle har lavet hjemmespejd og andre har lavet en
smule udendørs aktiviteter.
Meget varierende, hvad grupperne gør omkring sommerlejre.

•

Novemberdag
Vi drøftede udfordringerne omkring afvikling af Novemberdag i år.
Både hvad angår hygiejne og praktisk afvikling, så det ikke bliver kedeligt for deltagerne.
Aflevering og afhentning især vil også blive en udfordring på grund af forældrenes
interesse. Vi var enige om, at det ikke kan blive en Novemberdag i gængs forstand. Så vi må
i det mindste kalde det noget andet og fortælle, at Novemberdag kommer tilbage næste
år.
Vi drøftede muligheden af at lave et ”aktivitetstilbud”, en emnekasse over et tema.
Spørgsmålet om, hvorvidt grupperne vil modtage et sådant tilbud, debatteres på
gruppeledermødet.
Måske kan vi lave noget for tropsspejderne a la Novemberdøgn på Gurredam fra fredag til
lørdag, måske bl.a. med hjælp af klanspejderne, som så kan få mulighed for at fortsætte for
klanerne indtil søndag.
Andre arrangementer i efteråret 2020
Sidste weekend i september afvikles ØM her på Gurredam med Disney-tema. Alle posterne
er lavet.
Juniorerne måtte aflyse deres arrangement d. 6. – 7. juni.
Familiespejd afvikler et fællesmøde en enkelt dag lørdag den 3.10., der er rykket fra marts.

•

Divisionsrådsmødet
er udsat til den 3.9. og i skrabet udgave. Vi skal tænke rammerne anderledes med mindre, vi kan låne festsalen i stedet, så vi kan sidde med en meters
afstand. Vi får en vand hver og tilstræber cupcakes. Vi skal huske sprit.

•

Fordeling af opgaver i 2020/2021
Familiespejd: Hanne
Mikro/mini: Tina F. og Anita
Juniorgrenen: Rolf
Tropsarbejde: Martin Nielsen
Seniorgrenen: Martin Lauritzen, Laura og Ditte
Ledertræning: Charlotte og Alice
Novemberdag: Hanne, Tante Tut og Tina F

•

Evt.
Evaluering af fællesledermødet vil bl.a. ske på gruppeledermødet.
I divisionsledelsen har vi oplevet fællesledermødet som en succes med mange tilfredse
udtalelser.
Fremtidige møder:
18.8.20:

DL-møde

3.9.20:

Divisionsrådsmøde

1.10.20:

Tina og Spejdermonopolet for GSF, GK og GL og andre interesserede.

6.10.20:

DL-møde

3.11.20:

Forkorpsrådsmøde

13.-15.20: Korpsrådsmøde
1.12.20:

DL-julemøde

7.1.21:

Nytårskur

5.-6.2.21: Dividøgn
9.3.21:

DL-møde

20.3.21:

Fælleslederdag

22.4.21:

Divisionsrådsmøde

