
Øresund Division/DDS 

 

Referat af divisionsledelsesmøde tirsdag den 6.10.2020 på Gurredam 

Til stede: DC´er Tina og Jonathan samt DL´er Tina F, Martin N og Martin G, Laura, Hanne, Ditte, 

Charlotte og Alice, der også var referent. 

 

1. Velkommen og præsentationsrunde 

2. Lidt praktisk information om arbejdsopgaverne i divisionsledelsen 

a. Inden man sender en invitation ud til et arrangement, skal man have godkendelse 

fra de to divisionschefer og kassereren.  

Der også skal laves et budget, inden invitationen sendes ud. 

b. Kørselbilag, som hentes på korpsets hjemmeside og bilag for udgifter kan scannes 

og sendes til kasserer@oresunddivision.dk  

c. Man kan altid ringe/maile til de to divisionschefer, hvis man er i tvivl om noget.  

3. Evaluering af Divisionsrådsmødet 

a. Vi syntes, det gik over al forventning set i relation til de coronarestriktioner, vi har 

for tiden. Flot fremmøde. 

b. Vi glædede os over, at korpsledelsen gav Poul Erik den benefit han i den grad 

fortjener 

c. Vi skal måske lægge et DL-møde i tilslutning til Friluftsrådets valg i starten af 2021, 

så vi kan møde op og stemme på Poul Erik. 

Alice spørger Poul Erik om hvor og hvornår, valget afholdes. 

4. Afholdelse af Forkorpsrådsmøde og Korpsrådsmøde - hvordan? 

Max 50 kan deltage. Vi skal sidde samme vej med en meters afstand og må kun rejse os for 

at gå på toilettet eller gå op til en buffet for at hente kaffe/te, lyder reglerne indtil videre. 

Vi ønsker alligevel et fysisk formøde for de delegerede i divisionen. Vi har foreslået 

forskellige muligheder: Kulturværftet, Fredensborg Bio, Gurrevej Skole til formødet. 

Til selve korpsrådsmødet, der afvikles søndag den 15.11. hele dagen og for Øresund 

Divisions vedkommende afvikles på Borupgaard i Helsingør, refunderer korpskontoret kr. 

200 til forplejning. Tina har forhandlet en god pris på kr. 425 pr. deltager. 

 

Prik til alle stemmeberettigede i grupperne om at tilmelde sig straks til korpsrådsmødet. 

Hvis andre divisioner er fyldt op, vil vores møde blive fyldt op med stemmeberettigede.  

5. Beslutning om evt. at springe en kontingentopkrævning over. Skal det være 3. rate 2020 

eller 1. rate 2021? 

mailto:kasserer@oresunddivision.dk


Af hensyn til grupperne springer vi 3. rate i 2020 over, så de har glæde af det i dette 

coronaår, hvor vi har sparet pengene. 

6. Tropsdøgnet i november 

a. Martin redegjorde for, at alt er klart, men vi er enige om, at under de givne 

omstændigheder, kan arrangementet, trods coronahensyn i videst muligt omfang, 

ikke lade sig gøre fysisk. Det bliver for svært at overholde alle restriktioner med så 

mange. 

Men vi kan godt opfordre troppene til at lave et tropsarrangement for deres egen 

trop netop det pågældende døgn. Evt. kan vi udlevere de allerede udarbejdede 

mærker til dem, der laver et arrangement f.eks. på Gurredam. 

Grupperne kan evt. også sove i shelters på en af de andre gruppers grunde. De 

fleste i divisionsledelsen er villige til at tage ud til en gruppe og hjælpe den 6.-7.11. 

7. Nytårskur   

Som plan B, hvor vi ikke har kunnet afholde Nytårskur på vanlig vis, drøftede vi 

muligheden af at holde grenledermøder forskellige steder denne dag og give hver 

gren en goodieback med champagne og kransekage samt en tale fra 

divisionscheferne, alt afhængig af coronarestriktionerne i januar 2021. I tilfælde af 

plan A, hvor alt kan afholdes på vanlig vis, skal vi have en anden facilitet end 

Vallerødskolen, da ”vores sal” anvendes til andre af skolens spændende projekter. 

8. Hjemmesiden  

Charlotte og DC´erne opdaterer de fælles oplysninger, der mangler på 

hjemmesiden. Alle i divisionsledelsen har dog den opgave at kigge kritisk på de 

områder, vi står for. 

 

OBS: VI HAR EN HEL MASSE HÅNDSPRIT PÅ LAGER, DA ØM JO DESVÆRRE BLEV AFLYST. Sig 

til, hvis I skal bruge noget til et arrangement. 

Og så fløj divisionscheferne hjem til korpsets debat omkring især budget.  

 


