Med henvisning til Det Danske spejderkorps’ love §§ 24-28 indkaldes hermed til

Ordinært divisionsrådsmøde
Tirsdag d 17. april 2018 kl. 19.00 Alle Helgenes Kirke Ungarnsgade 43 2300 København S.
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*)

Velkomst, praktiske oplysninger
Valg af dirigent og referent
Beretning fra divisionsledelsen med særlig fokus på, hvad divisionen har gjort for at fremme
spejderarbejdets værdier og udvikling.
Fremlæggelse af årsregnskab for 2017 til godkendelse
Behandling af indkomne forslag *)
Væsentlige beslutninger om divisionens fremtid
A) Forelæggelse af divisionens udviklingsplan med indsatsområder for indeværende år
B) Beslutninger i øvrigt om divisionens udvikling, spejderarbejde mv.
Vedtagelse af justeret budget for indeværende år og vedtagelse af budget og fastsættelse af divisionskontingent for det følgende år.
Fastsættelse af antallet divisionsledelsesmedlemmer under hensynstagen til § 29.2
Valg af:
1-2 divisionschefer
Divisionskasserer
Øvrige medlemmer af divisionsledelsen
Valg af revisor og revisorsuppleant
Udpegning og godkendelse af repræsentationer til:
a) Reden
b) Vatelunden
c) Egemosen
d) Ejendomsudvalget hytteudvalg for Gillastugan
e) Folehavefonden
f) Københavns samråd, Tårnby samråd og Dragør samråd
Skriftlig eller mundtlig beretning fra en eller flere af DDS’s kredsrepræsentanter i Friluftsrådet
Beretning fra spejdercentre og større arrangementer jf. §50 og tilsvarende tilknyttet divisionen.
Eventuelt
Ad punkt 5 eventuelle forslag underskrevet af forslagsstilleren/ne – skal være en af divisionscheferne i hænde senest mandag d. 9/4.
Således at det kan sendes ud til divisionsrådets medlemmer senest 1 uge inden mødet jf. korpsets love

Denne indkaldelse er sendt til de personer der pr. 27. marts 2018 var registreret i Medlemsservice
som divisionsrådsmedlemmer.

På gensyn
divisionsledelsen

Christian Eggert Jørgensen Vestermarksvej 60 DK-2300 København S  32 59 63 12  Christian@eggert.dk

Bilag pkt. 3
Divisionsledelsens Beretning 2017
I 2017 har vi været på besøg hos alle gruppernes rådsmøder. Det er altid hyggeligt at
komme på besøg og overvære jeres møder.
Regama møde i foråret gik til Reden i Fredensborg, vi skulle planlægge vores divisionsturnering og hygge sammen, med mad og hygge. Vi var ca. 20 leder som var der
til planlægning samt spisning.
Det var også i 2017 vi ville hjælpe seniorerne i gang med deres aktivitet, og lave en
fredags bar, hvor Normannerne lage hytte til, her kom en masse seniorer og det blev
til en hyggelig aften/nat. Der ud over havde de også en weekend tur. Som gik til Harebo ved Værløse. Der kom 5 deltager på turen og vi blev enige om at vi ville prøve
igen.
Så blev den store divisionsturnering afholdt, vi var 184 deltager og vi var på Høbjerghus og der blev kæmpede om spejder færdighederne og alle tog hjem med en
oplevelse og et nyt mærke til uniformen.
I 2017 var også der hvor vi alle kunne mødes på Spejdernes lejr i sønderborg. Det var
en god tur for børn, leder og mulighed for et gensyn med hinanden.
På spejdernes lejr boede vi sammen med de grønne pige spejder og KFUM og dette
samarbejde betød at vi nu holde skæg og blålys sammen på Amager strandpark. Vi
havde nok delt ca.350 sedler ud til aktiviteter plus til alle forældre som var på besøg.
I efteråret 2017 har vi afholdt vores gren ture. Vi startede med at tage på tur med juniorerne, vi tog til filialen ved Stenløse, en lille hytte med mulighed for udendørs
overnatning for de der var friske på en udfordring . Vi var 45 deltager og de havde en
hyggeligt tur.
Mikro og minierne tog til Høbjerghus ved Helsinge. Her skulle vi lege Asterix og
Obelix og vi var 54 deltager det var super hyggeligt at være Asterix og Obelix
Troppen tog til store Claus ved Stenløse, her deltog 29 spejder med at lave spil på alle
mulige måder.
Tak for alle de hygge timer vi havde sammen i 2017.

Bilag pkt. 6A
UDVIKLINGSPLANEN 2018

1. Kommunikationsplan: Årshjul med nyhedsbrevsudgaver, fast
indhold osv.
2. Tættere på grupperne: Vi vil gerne have lov at komme på et
ledermøde inden sommerferien, og have afsluttet disse møder senest i september.
o DC skriver til alle gruppeledere at vi gerne vil ud på et
ledermøde.
o Vi følger på rådsmødet
o Vi kontakter dem, vi ikke hører fra efter en rimelig tid.
3. Særligt fokus på seniorgrenen i Amager Division.

Bilag pkt. 11 D

Gillastugan.

Gillastugan er DDS’s hytte i Sverige på 95.000m2 ligger kun 1 time
ca. fra København i et naturskønt område.
Hytten ledes af et forretningsudvalg på 4 personer.
Derudover er der et Hytte team på ca. 20 personer, der både tager
hyttevagter og udfører forskellige arbejdsopgaver på grunden og husene.
Der afholdes fast 2 møder i Danmark og 2
faste arbejdsweekender, hvor så mange som muligt deltager. Hytteteamet og Forretningsudvalget deler opgaven med at være tilstede når
der er gæster på Gillastugan.
Teamet deltager derudover i forskellige særskilte arbejdsopgaver i den
Udstrækning man kan.
Vi har den sidste tid nået en hel del ting på området:
Toilet bygningen er færdig. Vi måtte etablere ny kloak ordning for
kunne overholde Sveriges miljø regler. Vi har holdt os inde for budgettet.
Der er blevet en fældet en del træer til brænde mm.
Der er installeret opvaskemaskine i hoved-huset, og den er funktionsklar.
Indgangsportalen er gjort færdig.
Vi er næsten fuldt booket i denne sommerperiode hvor vi som hyttevagter er til stede.
Hvor vi er lige nu med hensyn til Spejderledelsen planer om omstruktureringer af Hytterne & centre. Vi har ikke noget endeligt svar, men
vi arbejder med fuld styrke på alle poster. Der møde på Holmen den
14. april Der efter er vi måske blevet mere kloge.

