
Referat fra ekstra DL-møde - d. 22. februar 2021 
 

Afbud: Martin L, Anne 

Fraværende: Rolf 

  

● Fælles ledermøde – status på diverse aftale 

 

Jonathan og Tina byder velkommen og styrer undervejs. 

 

Kl. 9.00 - 9.10: Velkomst ved Jonathan og  

 

Kl. 9.10 - 9.55: Modul 1 - naturting…. 

 

Kl. 10.00 - 10.55: Modul 2 

 

Kl. 11.00 - Fri leg for grupperne 

 

2. modul: Charlotte har lavet et super godt oplæg. Sjov og spas - Finde nogle ting undervejs 

på tid. Charlotte sørger for nogle små symbolske præmier.  

Alle mod alle. Vi overvejer grupper alt efter antal deltagere. Vi får en teaser. 

 

● Formen på Divisionsrådsmødet d. 27/5 

 

Vi kan evt. holde det udenfor - fx på Gurredam. Mastesejl kunne være en mulighed. 

Tina kontakter Frederiksborg Gym. Fredensborg Kommune kunne også være en mulighed 

for en stor hal. 

 

Charlotte genopstiller. Rolf? 

Måske unge mænd? 

 

● Novemberdag 

 

Et møde med brainstorm i juni (kan genbruges, hvis det ikke kan gennemføres i år). Endelig 

beslutning lige efter ferien. 

 

● Socialt arrangement i efteråret 

 

Vi skyder efterårsarrangementet til d. 3.-4. december. Jonathan og Tina finder på noget i 

forbindelse med vores Decembermøde. 

 

● Divisionsmærker – pris og administration (Jonathan har et godt forslag!) 

Vi får fat på mærkerne fra Hanne, så Jonathan og Tina har dem og kan medbringe til 



GL-møderne. Vi finder en løsning til, hvad vi gør mht. prisen. De kan rekivireres gratis fra 

2022. 

 

● Evt. 

 

Maj-dagen ingen ny status.  

 

Mikro-/minidivi: Udfordringer i forhold til mad - fx madkøer og buffet. Udmeldingen kan 

være, at hver spejder skal have madpakke med. Hvis forholdene tillader det, kan vi evt. 

tænke kasser, der er pakket til grupperne ind. 

 

Mødedatoer:  
 

Vi aflyser mødet d. 9. marts. 

 

Nye mødedatoer: 

Mandag d. 19. april kl. 19.00 i Frydenborg 

Mandag d. 21. juni kl. 19.00 i Fredensborg 

Tirsdag d. 17. august kl. 19.00 ?? 

Tirsdag d. 5. oktober kl. 19.00 på Gurredam 

 

 

Der skal skrives beretninger for 2020 og sendes til Tina - så snart som muligt - dog 

inden påske. Hvis I har et billede eller to - evt. fra et onlinemøde, så send dem 

med. 

 

 

 


