Ordinært Divisionsrådsmøde
Holmen
7. april 2010

Dagsorden
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Velkomst
Valg af dirigent og referent
Beretning fra divisionsledelse
Fremlæggelse af regnskab
Behandling af indkomne forslag – Redens fremtid
Væsentlige beslutninger om divisionens fremtid
Budget for 2010 og 2011
Fastsættelse af antallet af divisionsledelsesmedlemmer
Valg
Valg af revisor
Udpegning og godkendelse af repræsentation
Mundtlig/skriftlig beretning fra DDS kredsrepræsentant
Beretning fra spejdercentre og større arrangementer
Evt.

Referat
1. Velkomst med sang. Valgudvalg: Anette, Fritse og Kirsten
2. Dirigent: Dorthe. Referent: Jeppe
3. Møder: Vatelunden (Nærum), Regamamøder, DL/GL-møder.
En-dags arrangementer: Pandaløb, Skæg og Blålys, Tropsaftener, Senior julefrokost.
Weekendture: Mikro/mini/junior og trop havde divisionsturnering samme weekend. Seniorerne
havde weekend for sig. Mikro/mini tur. Junior tur. Tropstur. DL tur med korps.
Dorthe Alrø (Mikkel Vibe): Hvad har DL arbejdet med? Arbejdet med at blive flere, så der er flere til
at løfte til de fælles arrangementer.
Karen (Stifinderne): Spørgsmål ang. de forskellige roller i DL.
4. Christian (Dk): Bedre regnskab end sidste år.
Jakob Hermann (Mikkel Vibe): Aktivitet på spejdere? Netto-indtægt. Ingen leder træning. Ingen af
sted. Landsmøder 1,5 kontra 5? Færre deltagere.
Lene (Mikkel Vibe): Indtægter på aktiviteter skyldes flere deltagere? Ja
Brian (6.-7.): Forskel på indtægt og statusopgørelsens udestående. Divisionskontingent betales i
januar. Hytteleje og forsikring er ligeledes opkrævet sent hos grupperne. Derfor var beløbene ikke
modtaget da regnskabet blev gjort op, men nu er alt i orden.
Hans Henrik (Mikkel Skov): Udestående bogført i december <= Kommet ind i starten af januar.
Regnskab vedtaget.
5. Der var modtaget 1 forslag. Vedr. Reden: Salg er ikke på tale. I stedet er fundet nogle folk til et
udvalg, der bl.a. kan overtage Ottos plads som hyttevagt.
Jakob Hermann (Mikkel Vibe): Hvad skal vedtages? <= Da forslaget var oppe på sidste møde skal
det formelt tages af igen.
Hans Henrik (Mikkel Skov): Stadig poste 6-10.000 i Reden? <= Det drejer sig om få udlejninger for at
få regnskabet til at gå i nul.
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Vibe (Stifinderne): Det handler om at finde et formål med Reden. <= Rapport hvordan det er gået til
næste divisionsrådsmøde.
Forslag er vedtaget.
6.
a. Samme arrangementer som i 2009, da man er rundt i de forskellige grupper.
Desuden PR arrangement i Bella Center.
Nye DC’ere.
Dorthe Alrø (Mikkel Vibe): Udviklingsplaner – hvilke tiltag? <= Divisionsledelsesarbejdet har ligget i
GL-regi.
Duus (6.-7.): Er åben for forslag,
Jakob Hermann (Mikkel Vibe): Ledertræning? <=Intet planlagt pt. skrinlagte planer sammen med
område 2. Hvilke behov der er i divisionen, bliver vendt på de første GL møder.
Program vedtaget.
b. Annesofie (Korpsledelsen):
dds.dk/udviklingsplan bliver indgangen til fremtidig udvikling. Her vil man kunne se redskaber mm.
Siden er ment som hjælp til os.
spejderneslejr2012.wordpress.com samlet side for alle korps, der deltager på den fælles lejr. På
søndag (11.4.10) er der formøde i Høje Tåstrup. Lejrpladsen er uvist (6 kommuner har meldt sig
indtil videre). Dato og sted formentlig maj/juni.
Dorthe (Normannerne): Skæg og Blålys. Skriv sig på som ansvarlig for aktiviteterne. Materialer mm
bliver stillet til rådighed.
Dorthe (Mikkel Vibe): Brug pause til at skrive sig på. Læs bilag ang. udvalg.
Jakob Hermann (Mikkel Vibe): Dato? <= 2. juni hos Fribytterne.
--- PAUSE --7. 2010: Afsat 1.000 til f.eks Fællesaktiviteter og Ledertræning.
2011: Forøgelse af divisionskontingent fra 60 til 75,-.
Jakob Hermann (Mikkel Vibe): Indtægter stiger – hvad med udgifter? Medlemstilbagegang? <=
Regnefejl med hensyn til kontingent.
Lene (Mikkel Vibe): Ca. 1 kr. pr. spejder pr. måned!
Hans Henrik (Mikkel Skov): Hvad bliver det brugt til – ledertræning og aktiviteter OK.
Vedligeholdelse af Reden Ikke OK!
Bjørn (Mikkel Vibe) – Oprettelse af ny post så budgettet stemmer!
Ændring af budget:
 Kontingent: 52.500, Ny post: 13.200,Budget vedtaget.
8. Lovene siger mindst 6 personer. Ønsker: 2 DC’ere, 2 DA’ere pr yngste/junior/trop/senior, kasserer,
1 Divisions leder træning (svarer til DALT). I alt 12 personer
Antal vedtaget.
9. Følgende er valgt:
a. DC’ere: Martin Duus (6.-7.) og Morten Taulov (Mikkel Skov). Begge valgt.
Fremvisning af kampagnemateriale fra Duus’ kampagnekontor 
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b. Kasserer: Christian (1. Sundby) genopstillet. Valgt.
c. Charlotte (Stifinderne) ønsker ikke at genopstille. Ditte (Dragør) ønsker ikke at genopstille.
Henrik ”Trykker” ønsker ikke at genopstille. Medlemmer:
i. Carsten (Normannerne) ikke på valg.
ii. Dorthe (Normannerne) ønsker at indgå i DL. Valgt.
iii. Helle (Normannerne) ønsker at indgå i DL. Valgt.
Vibe (Stifinderne): Fordeling af DA’ere? <= Hvis ikke alle bliver valgt vil der blive
suppleret efterfølgende.
Da der ikke blev valgt 12 medlemmer gav forsamlingen lov til at divisionsledelsen
frem til næste divisionsrådsmøde kan indsupplere sig, således at antallet 12 kan nås.
10. Steen (tidl. 6.-7.) og Svend (1. Sundby). Valgt.
11.
a. Vatelunden. Anette og Kirsten. Genvalgt. Verner (Robin Hood) suppleant. Valgt.
b. Egemosecenteret. Fritse og Tom. Genvalgt.
c. Ejendomsudvalg – Gillastugan. Ingen valgt!
d. Reden. 6.-7. vil stille op til 3 mand, men vil have flere med, da de ikke vil være halvdelen.
Ole (Mikkel Skov). Per, VVS (1. Sønderbro). Dorthe (Normannerne). Otto (1. Sundby).
Christian (1. Sundby), kasserer.
Jakob Hermann (Mikkel Vibe): Arbejdsudvalg el. tænkeudvalg? <= Arbejdsudvalg.
Udvalget er valgt.
e. Folehaven. Per (1. Sønderbro), Kjeld (Normannerne), Alex (Robin Hood), Fribytterne(???).
Jubilæum 25-26. september. Valgt. Mangler en fra Fribytterne.
f. København Samråd. Tårnby Samråd. Dragør Samråd. Genvalgt.
g. Friluftsrådet. Linda. Genvalgt.
12. Christian (1. Sundby) har modtaget beretning fra Linda og opsummeret.
13. Intet at berette.
14. Afskedssalut til DC’ere, Otto og udvalgsmedlemmer.
Jakob Hermann (Mikkel Vibe): Henstilling til den nye DL, at informere om fælles aktiviteter i
divisionen.
Verner (Robin Hood): Opfordring til at genoptage ledertræf, f.eks. kunne Regamamøder være mere
sociale anlagt, i stedet for kun at handle om divisionsturnering!
Vibe (Stifinderne): Finde et andet sted til Skæg og Blålys, da deres grund ligger bag et plankeværk –
kan det gøres anderledes? <= Søge tilladelser til bål o.lign.
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