DDS, ØRESUND DIVISION
Divisionsledelsesmøde den 18.8.2020 på Gurredam
Til stede: DC´er Tina og Jonathan, DL´er Charlotte, Tina F., Hanne, Martin L., Laura, Anita,
Tut samt guest stars: Martin Nielsen og Ditte Lintrup. Desuden Alice, som var referent
Afbud fra Rolf, kasserer Anne, Karsten. Vi manglede også Caroline og Bettina.
De, der havde gæstet Gurredams 50 års jubilæumsfest i lørdags, lovpriste såvel dagens
arrangement for børn og aftenens arrangement for unge og voksne. Sikke flotte
arrangementer. Der var sat alle sejl til både om dagen og om aftenen. Om dagen med
mange spændende poster og om aftenen med lækker mad, Godthåbrevyen samt Tubbes
Dancehall.
Vi var omkring de 100 såvel om dagen som om aftenen, som p.t. er regeringens max antal
til et arrangement som dette. Tak til Gurredam for to ”splendid” arrangementer.
Opsamling på divisionsrådsmøde torsdag den 3.9.20 på Frederiksborg Gymnasium: Tina
Invitation er udsendt
Reminder om dato samt frist for forslag -> Tina DC
Afhentning af nøgle og netadgang -> Ditte
Divisionsledelsen mødes kl. 18
20 sandwiches fra Brugsen i Fredensborg -> Charlotte
Salen sættes op med rækker af stole Coronamæssigt
Tilstrækkeligt med sprit - > Alice
Tørklæder -> Tina, DC
Kuverter til de nye -> Tina, DC
Vand i ½ ltr. til deltagerne -> Charlotte
Muffins i individuelle indpakninger -> Tut
Afstemningssedler -> Alice
Gaver til afgåede -> Alice
Revisorsuppleant, kontakt -> Alice
Nye kandidater: Martin, 1. Kokkedal, Ditte, Frydenborg, Martin, St. Bjørn
Dirigent: Rasmus
Referent: Tootsie, forhåbentlig
Beretningens highlights -> Tina DC
Divisionens oplæg til udviklingsplaner -> Jonathan, DC
Divisionslejrens beretning -> Karsten

Grenarbejde
Vi blev sendt på walk and talk i 3 grupper for at drøfte, hvad vi havde af ideer til at opfylde
de forventninger, vi kunne forestille os, lederne i divisionens grupper har. Det var
udbytterigt at vende tanker - for os selv i hvert fald.
Det blev oplyst, at tropslederne er enige om, at der bliver et tropsdøgn i stedet for
Novemberdøgn, nu da vi ikke i år lovligt kan samles til Novemberdag.
Der var enighed om, at der stadig skal laves arrangementer og divisionsturneringer med
divisionsmedlem(mer) som tovholdere og ledere fra grupperne som arrangører. Også
nyere ledere motiveres til at deltage.
Andre ideer:
• Benytte forskellige hytter til grenledermøder bl.a. i håb om, at alle ledere tiltrækkes
som deltagere.
•

Ringe til de ledere, hvor gruppen ikke har tilmeldte til grenledermøde.

•

Et ledertræningsoplæg på hvert grenledermøde om muligt.

•

Evt. et indlæg fra en deltager, der har haft succes med et indlæg på et møde, de vil
dele med divisionens øvrige ledere, der deltager på mødet til inspiration.

•

5 minutters leg eller pauseting på hvert møde til inspiration.

•

At divisionen forsøger at hjælpe grupper i akut, midlertidig ledermangel, evt. ved at
spørge i andre grupper. Enten ved at deltage i nogle møder eller komme med et
oplæg til de ledere, der er i gruppen.

•

Lederudveksling, hvor 2 ledere fra en gruppe besøgere en anden gruppe for
inspiration. Gerne med et genbesøg.

•

Tilbud til nye ledere evt. i deres egen gruppe.

Således opfattet af Alice – tak for et godt møde

