Referat fra Divi”døgn” - 6. februar 2021
Fraværende: Rolf og Martin L
● Status fra grenene og DC’ere
DC’erne har været til Nytårskur, hvor spejdercheferne har berettet om stort og småt.
Foredrag ved en kommunikationskonsulent, der havde fokus på lobbyisme i kommunerne.
Forslag til ny procedure for anerkendelse af divisionerne. Er i høringssvar.
Familiespejd: Hanne A har været på besøg hos familiespejderne og fortalt om Majdag. Der
er kommet et forslag om, at man laver et mindre arrangement for de mindste spejdere.
Familiespejd vil gerne arrangere et weekendarrangement i forbindelse med Majdag (i
september).
Der er ikke så meget aktivitet for de mindste spejdere - det er mest Hornbækspejderne,
der laver hjemmespejd.
Mikroer/minier: Divisionsturnering d. 12.-14. juni. Der holdes grenmøde i februar, hvor
grupperne forsøger at tage beslutningen om, om arrangementet skal skydes til efteråret.
(8.-10. oktober alternativ dato for mikro-/minidivi. Gurredam er booket.)
Juniorer: Der foregår hjemmespejd rundt omkring i grupperne.
Tager stilling til, om arrangementerne kan lade sig gøre d. 8/4.
PL/PA-arrangement: 17.-18. april (evt. et endags-arrangement)
Juniordivi: 5.-6. juni
Tropsspejdere: Flere er kørt lidt træt i hjemmespejd/onlinespejd. Dinizuli har kørt, og det
virker som om, at det har været en god oplevelse.
Der arbejdes på at lave et tropsarrangement d. 2. maj (Majdag).
Seniorgrenen: Der var quiz til nytårskuren. Har igen i torsdags afholdt quiz- og hyggemøde.
Der arbejdes på en fredagsbar. Men generelt er flere trætte af at være online. Andre er i
gang med at planlægge sommerlejre.
1.-3. oktober: ØM
Ledertræningen: Alice og Charlotte har haft holdt møde på Zoom (inkl. en telefon).
Tænkedagskortene videreudvikles. I må meget gerne afprøve nogle af aktiviteterne og tage
billeder til Charlotte - af rigtige spejdere.
Der bliver arbejdet på Woop-løb rundt omkring i divisionen.

På ideplan: Arbejder på at lave kort til udviklingsplanen.
● Fælles ledermøde
Online-versionen er nok den mest reelle mulighed for et et arrangement. Det kan være
nogle få moduler, der kan fungere online.
Forslag: Foredragsholdere, aktiviteter, hvor vi skal ud og gøre noget, Sebastian, Tina og
Spejdermonopolet.
Et foredragsmodul: Martin G undersøger - naturvejleder? Line, Hornbækspejderne eller Jes
Aagaard - gerne noget om vand. Foredrag og nogle aktiviteter, der direkte kan omsættes til
praktiske møder.
Et praktisk modul: Noget, der kan skabes foran skærmen.
Et sjov og spas-modul: Ditte, Martin G og Charlotte er på.
● Økonomi/budget
Anne var med fra bilen, og vi har revideret budgettet inkl. arrangementsbudgettet.
● Formen på Divisionsrådsmødet d. 27. maj 2021 - venter
● Novemberdagsteamet - venter
● Socialt arrangement i efteråret? - venter
● Eventuelt
○ mærker - venter
Kommende møder:
DL-møde mandag d. 22. februar 2021 kl. 19.30
DL-møde d. 9. marts.

Sådan som Tina opfattede mødet!

