Divisionsrådsmøde i Amager Division
17. april 2018

1
Velkomst, praktiske oplysninger
Dorthe bød velkommen og Christian sang for på ”Vi vil vise vi er blå”.

2
Valg af dirigent og referent
Dorthe Alrø valgt som dirigent.
Dorthe gennemgik det formelle og erklærede mødet for rettidigt fastlagt og indkaldt.
Der er modtaget et indkommet forslag rettidigt.
Christina Laugesen valgt som referent.
Valgudvalg: Emma Sandler Berlin, Martin Duus, Patrick (xxxx) og Christina Laugesen blev valgt.

3
Beretning fra divisionsledelsen med særlig fokus på, hvad divisionen har gjort for at fremme
spejderarbejdets værdier og udvikling.
Dorthe præsenterede divisionsledelsen.
Dorthe har udsendt beretningen på skrift.
Vi var alle på SL2017 i Sønderborg. Derfor var efterårets ture med Amager Division lidt tyndt besatte. Vi
tror, at det skyldes den store sommerlejr. Alligevel var efterårets ture gode for sammenholdet og
spejderarbejdet.
Vi inviterede i 2017 de øvrige korps til Skæg og Blålys, og har fokus på det tværkorpslige samarbejde. Ellers
kan man læse beretningen nærmere.
REDEN – beretning ved Per: Udjævning på terrænet, 120 meter dræn, borde og bænke, ny trappe, skift af
lamper, P-pladsen er blevet etableret, og vi har lavet en aftale med golf-klubben. Samarbejdet går ud på, at
klubben låner vores toiletter for 2.000,- pr. år, og så har medlemmerne adgang til toiletterne om
sommeren. Faktisk har klubben valgt at male gulvet på toiletterne, de kommer selv med rene håndklæder
m.m. og gør rent.
Nye madrasser ønsket, så hytten er mere attraktiv at bruge. Investeringer i Reden ønskes, men øverst på
ønskesedlen står altså madrasser.
Beretningerne blev godkendt.

4
Fremlæggelse af årsregnskab for 2017 til godkendelse
Det budgetterede underskud er ramt stort set præcis, men der har alligevel været et par forskydninger: Det
skyldes bl.a. den lidt svigtende tilmelding til efterårets ture. Af praktiske grunde er regnskabet lidt større
end det burde være, da vi har haft nogle udlæg ifm. Spejdernes Lejr 2017 for nogle grupper (f.eks. til en
vognmand, til et mærke osv.), som gør at tallene ville være mindre, hvis vi ikke havde haft disse udlæg.
Regnskabet blev godkendt.

5
Behandling af indkomne forslag
Redeudvalget har indsendt forslag om køb af nye madrasser til Reden.
Man har opnået et rigtig godt tilbud på nogle supergode madrasser.
Vil divisionsrådet gå med til, at man investere i disse madrasser?
Christian Eggert gør opmærksom på, at vi først efter budgetlægning for 2018 har fået dette virkelig gode
tilbud, hvorfor vi selv har indsendt dette forslag.
Købet af dette parti madrasser vil give et mindre underskud i budgettet på ca. kr. 2.000,- i 2018.
Poul fra Mikkel Vibe bemærkede, at hans døtres skole fik sponsoreret madrasser fra IKEA.
Han foreslår, at divisionen f.eks. kontakter IKEA og søger om sponsorat.
Linda fra Thorolf, bemærkede, at man burde undersøge muligheden ved IKEA, inden man blot vælger at
investere.
Forslaget blev godkendt.

6
Væsentlige beslutninger om divisionens fremtid
A - Forelæggelse af divisionens udviklingsplan med indsatsområder for indeværende år
Dorthe præsenterede divisionens udviklingsplan:
•
•
•

Vi vil lave et årshjul med et nyhedsbrev, så vi fast kommer ud med information
Vi vil gerne have lov til at deltage i et af jeres ledermøder, så vi kan komme tættere på grupperne og
lære dem nærmere at kende.
Særligt fokus på seniorgrenen – vi vil gerne støtte seniorgrenen i divisionen,
så vi fortsat kan have fedt seniorarbejde i Amager Division.

Linda fra Thorolf: Hvornår sætter I dette arbejde i gang?
Dorthe svarede, at vi kommer til et ledermøde inden sommerferien, så snart vi hører fra de enkelte
grupper, at de har tid til at se os.

Emma fra divisionen fortalte, at vi ikke behøver at sidde med på et helt ledermøde, men evt. blot kan være
der i et mindre tidsrum, hvor man taler om samarbejdet og tiltag.
Udviklingsplanen blev enstemmigt vedtaget.
B - Beslutninger i øvrigt om divisionens udvikling, spejderarbejde mv.
Er der andre beslutninger omkring divisionens udvikling, som man ønsker behandlet?
Det var der ikke.

7
Vedtagelse af justeret budget for indeværende år og vedtagelse af budget og fastsættelse af
divisionskontingent for det følgende år.
Christian introducerede budgettet for 2018. Han redegjorde for, at det senest udsendte budget indeholder
den foreslåede medudgift på 10.000,- til madrasser til Reden, og at der ikke er planer om at hæve
divisionskontingentet for 2018.
Jonathan fra Stifinderne: Hvorfor er vedligeholdelsen på Reden for 2019 10.000,- mindre end i 2018?
Det skyldes, forklarede Christian, at de 10.000,- repræsentere madras-investeringen, og den ligger kun i
2018, ikke i de følgende år.
Der sker en ændring i opkrævning på divisionsturene fra i års divi: Tidligere når man gik på vores
hjemmeside betalte man straks med sit dankort, og det har gjort at folk selv måtte lægge ud.
Fremover sender vi en faktura for turen inklusive hytteleje, og det sender vi til jeres kasserer.
Dermed behøver ingen ledere længere at skulle lægge større beløb ud, sagen klares direkte med faktura til
kasserer. Det sker første gang på divisionsturneringen 2018.
Linda fra Thorolf: Så sparer man vel nogle Dankort-gebyrer. Christina svarede, at ja, det gjorde man da,
men hovedårsagen er, at man vil skåne lederne for de store udlæg.
Dorthe DC: Mht. betalingsmåden gælder det ikke for Pandaløbet, og det kommer til at køre som det forhen
har gjort. Det skyldes, at Absalon Division også deltager i dette løb, og vi sender ikke fakturaer til dem.
Derfor bliver det på den gamle måde, dog vil man kunne betale med MobilePay.
Budgettet 2018 blev vedtaget med overvejende flertal.

Herefter var der pause i det ordinære møde med et indslag v. Per fra Spejdermuseet på Holmen.

8
Fastsættelse af antallet divisionsledelsesmedlemmer under hensynstagen til § 29.2
Divisionsledelsen har foreslået at man er 13 i divisionsledelsen.
Det skyldes, at man har fundet en ekstra person til at være assistent for seniorarbejde, DASEN.
Det blev vedtaget med overvældende flertal.

9
Valg af:
•

1-2 divisionschefer
Lars Petersen er på valg i år, der var ingen andre kandidater og Lars blev valgt.

•

Divisionskasserer
Christian Eggert er på valg. Christian blev valgt.

•

Øvrige medlemmer af divisionsledelsen:
I 2016 blev valgt: Per, Ole, Anja, Linette.
I 2017 blev valgt: Emma, Martin, Christina, Helle og Patrik – de er ikke på valg.
Asger Collin fra Blushøjspejderne stiller op i år (til den 13. plads).

10
Valg af revisor og revisorsuppleant
•

Steen Petersen, tidligere 6.-7. Sundby, blev valgt som revisor.

•

Svend Jørgensen, 1. Sundby, blev valgt som revisorsuppleant.

11
Udpegning og godkendelse af repræsentationer til:
A. Reden
Johan ønsker at udtræde af udvalget. Derudover er det valgt uforandret.
B. Vatelunden
Anette Dornø og Kirsten Hansen har i mange år gjort et godt arbejde, og Verner har været
suppleant. Anette og Kirsten blev valgt.
Anette og Kirsten fremfører, at de har brug for unge kræfter osv. til bl.a. arbejdsweekend.
Der er arbejdsweekend d. 21. og 22. juli. Hvis nogle kunne melde sig, ville det være en stor hjælp.
Anette og Kirsten sender en mail til Dorthe, hvor de skriver lidt om det.
C. Egemosen
Divisionsledelsen har peget på Anja Bogø. Anja blev valgt.
D. Ejendomsudvalget hytteudvalg for Gillastugan
DCerne Dorthe og Lars blev valgt som divisionens repræsentanter i Gillastugans hytteudvalg

E. Folehavefonden
Verner blev valgt. Verner berettede, at Folehavefonden er ved at revidere sine vedtægter.
Verner fulgte op på de grupper, der har repræntanter i Folehavefonden. Han fik bekræftet hvem de
forskellige var osv.
Køberen af grunden i sin tid Henning Molin er for nylig gået bort, og Verner fremførte i den
anledning en stor tak.
F. Københavns samråd, Tårnby samråd og Dragør samråd
Københavns Samråd: Christian Eggert anførte, at Martin Duus nu sidder i samrådet, da han er
medlem af folkeoplysningsudvalget.
Ordstyreren fortalte, at Mikkel Vibe har modtaget midler fra Friluftsrådet til indkøb af kanoer,
således at man snart vil åbne en kanoudlejning. Dermed anbefales det, at man benytter lejligheden
til at søge disse midler, da det kan være et godt projekt. Det skal være til aktiviteter, som der ikke
umiddelbart er i området i forvejen.
Christian Eggert fortalte, at der er nogle ændringer omkring udlodningsmidler via Friluftsrådet,
dette skal man forhøre sig om hos Friluftsrådet.
Tårnby Foreningsråd: Det sørger grupperne Kløver Ole Wass, Stifinderne og Kastrup SØ for.
Dragør Folkeoplysningsudvalg: Det søger Blushøjspejderne selv for.

12
Skriftlig eller mundtlig beretning fra en eller flere af DDS’s kredsrepræsentanter i Friluftsrådet
Beretningen er udsendt sammen med indkaldelsen.

13
Beretning fra spejdercentre og større arrangementer jf. §50 og tilsvarende tilknyttet divisionen.
Ingenting blev berettet under dette punkt.

14
Eventuelt
Kasserer Christian Eggert fortalte følgende:
11/5-2018 kan man komme til ”Åben Ø” på Ungdommens Ø.

Endvidere, til alle grupper i Københavns Kommune: Der vil blive holdt et møde for alle kasserer i forhold til
indberetning til Københavns Kommune, der har lanceret et nyt system til håndtering af dette.
Der vil på mødet blive undervist i tilskudssøgning hos Københavns Kommune.
Derpå fik DC Dorthe ordet af ordstyreren. Hun omtalte Skæg & Blålys 2018, hvor der snart kommer
information ud til alle grupperne.
Dorthe takkede ordstyreren og ønskede alle god hjemtur.

