
Referat, DL-møde d. 19. april 2021

Tilstede: Anita, Charlotte, Ditte, Jonathan, Tante Tut, Martin L, Martin N, Rolf, Tina

Afbud fra: Tina F, Alice, Anne, Laura, Hanne - Martin G?

Divisionsturneringer

Mikro/mini-div gennemføres som fysisk arrangement h.h.v. 12/6 - 13/6. Hvis nogen vil overnatte,

kan det ske fra dagen før, men det er gruppernes eget arrangement. (Der er samlet ca. 340

forhåndstilmeldte).

Vi forventer, at hvis ens lokalområde (sogn/kommune) lukkes, bliver man hjemme.

Ingen gaver til divisionsturneringerne

Mærke: Mille er på!

Junior-turnering: Der er ikke taget endelig beslutning - evt. kan PL/PA-arrangementet gennemføres

i stedet for turneringen. Beslutning tages på JL-møde 6. maj.

Alternative datoer 2. - 3. oktober.

Martin L er storleverandør af sprit! Skriv og lav en aftale.

Divisionsrådsmøde

Rolf genopstiller desværre ikke.

Husk lige at sende de sidste årsberetninger til Tina - ASAP!

Plan A: Hvis dispensation til d. 17. juni: En hal, hvor vi kan være allesammen indendørs.

Plan B: 27. maj fx på det overdækket stadion.

Plan C: 27. maj - online.

Vi mødes kl. 18.00, hvis vi samles fysisk. Sandwich + Vand: Charlotte. Kage a la Muffins: Tante Tut

Efterskrift: Korpset har givet os dispensation til at afholde mødet d. 17/6.



Diverse informationer/nyheder

Vi har fået henvendelse fra korpset om, at Nuuk gruppe i Grønland gerne vil tilknyttes DDS (der er i

øjeblikket ikke andre grupper i Grønland og der er ikke noget korps). Da alle grupper formelt skal

tilknyttes en division, har korpset spurgt, om det kunne blive Øresund.

Vi ved endnu ikke, om det bliver en ren formel tilknytning, eller om der kan komme mere i

samarbejdet, men indtil videre synes vi, at det lyder spændende og byder dem velkomne, hvis

korpset og gruppen bliver enige om at optage dem.

Reminder fra korpset om, at Nat i naturen kan gennemføres med de gældende retningslinjer.

Ny Woop App er lige ved at være klar.


