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Referat af Amager Divisionsrådsmøde den 26. august 2020 

Ad 1 Velkomst og praktiske oplysninger 

Dorthe Philipsen bød velkommen til alle deltagerne og en særlig velkomst til Jeppe fra Korpsledelsen og 

Annette fra Vatelunden. 

Ad 2 Valg af dirigent og referent 

Dorthe P. stod for valget af en dirigent. Divisionsledelsen foreslog Dorthe Alrø. Hun blev valgt. 

Dorthe A. takkede for valget og konstaterede at Korpsledelsen havde givet en generel dispensation til at 

afholde divisionsrådsmøder senest 31/8 2020, hvilket er senere end korpsets love tillader. Det blev 

desuden konstateret at indkaldelse til dette forsinkede møde samt underskrevet regnskab var udsendt 4. 

august 2020, hvilket var i rette tid. På denne baggrund blev divisionsrådet erklæret lovligt indkaldt. 

Divisionsledelsen foreslog Martin Duus som referent. Han blev valgt. 

Som stemmetællere blev foreslået Christina Laugesen og Martin Duus. 

Der var 31 stemmeberettigede til stede.  

Ad 3 Beretning fra divisionsledelsen med særlig fokus på hvad divisionen har gjort for at fremme 

spejderarbejdets værdier og udvikling. 

Dorthe P. præsenterede divisionsledelsens medlemmer. 

Dorthe P. fortalte om året der gik i 2019.  

Som aktiviteter for spejderne har divisionsledelsen arrangeret en divisionsturnering for alle grene på nær 

seniorer. Desuden havde man arrangeret aftenarrangementet Skæg og Blålys hvor også de grønne spejdere 

på øen havde deltaget. I efteråret har der været arrangeret grenture for de enkelte grene. 

For lederne og seniorerne blev der i juni 2019 afholdt et modulkursus som var en stor nok succes til at 

divisionen havde forsøgt at gentage arrangementet i marts. Det var desværre blevet aflyst på grund af ny 

corona-virus. 

Divisionsledelsen havde selv været på et teamledelseskursus arrangeret af korpset. 

I divisionen var der i årets løb blevet startet en ny gruppe på Holmen. Den har allerede mange medlemmer. 

Dorthe A. spurgte om forsamlingen kunne godkende beretningen. Beretningen blev godkendt. 

Ad 4 Fremlæggelse af årsregnskab for 2019 til godkendelse. 

Christian præsenterede regnskabet.  

Han kunne forklare at den store deltagelse på lejrene havde givet os et stort overskud. Det var 

velkomment.  

Reden er også blevet udlejet oftere end normalt, men det var budgetteret.  

Christian bemærkede at der var et stort udestående af debitorer, men at der blev taget hånd om det. 

Regnskabet blev godkendt. 

Ad 5 Behandling af indkomne forslag 



Der er ikke indkommet nogen forslag. 

 

Ad 6 Væsentlige beslutninger om divisionens fremtid 

A) Forelæggelse af divisionens udviklingsplan med indsatsområder for indeværende år. 

Dorthe P. fortalte at man på baggrund af udfordringerne med ny corona-virus har valgt at planen er at få 

gennemført resten af året.  

Det blev i øvrigt bemærket at divisionen i samarbejde med korpskontoret arbejder for at få hjulpet en 

gruppe i gang på Fælleden. Det blev godkendt at planen ser sådan ud. 

B) Beslutninger i øvrigt om divisionens udvikling, spejderarbejde mv. 

Der var ingen øvrige beslutninger. 

Ad 7 Vedtagelse af justeret budget for indeværende år og vedtagelse af budget og fastsættelse af 

divisionskontingent for det følgende år 

Christian gennemgik budgettet.  

På grund af udfordringerne med ny corona-virus er det svært at gætte hvordan det kommer til at gå. I 

opgørelsen er fjernet allerede aflyste aktiviteter, men ellers er budgettet ikke rettet yderligere. Budgettet 

for 2021 er sat efter indtægter og udgifter i 2019-budgettet. 

Matilde fra 1. Sundby spurgte hvorfor divisionen havde brugt 2000 på ledertræning i 2019 og budgetteret 

med 500 i 2020 og 2021. Christian forklarede at udgifter i 2019 var det omtalte lederudviklingsprojekt som 

divisionsledelsen havde været på i 2019. 

Jacob fra Mikkel Vibe spurgte hvad forskellen på konto 1030 og 1011 er. Christian indrømmede at de to 

konti dækkede over den samme form for indtægt. Den var ikke opdaget inden afslutningen af regnskabet i 

2019. Af hensyn til sammenligning var begge konti medtaget i de kommende budgetter, men kun den ene 

vil blive brugt fremadrettet. 

Kontingentet foreslås fastholdt på 80 kr. 

Budget og kontingent vedtaget. 

Ad 8 Fastsættelse af antallet af divisionsledelsesmedlemmer under hensyntagen til §29.2 

Divisionsledelsen foreslår 12 medlemmer.  

Jacob fra Mikkel Vibe spurgte om det var rigtigt at man mindskede ledelsen fra 13 til 12. Det var korrekt. 

12 medlemmer blev godkendt. 

Ad 9 Valg af divisionsledelsen 

På valg som divisionschef er Lars, der genopstiller. Der var ingen øvrige kandidater. Han blev valgt. 

Christian genopstiller som kasserer. Der var ingen øvrige kandidater. Han blev valgt. 

Ikke på valg er Emma, Martin, Patrik, Helena og Sys. Asger blev også valgt sidste år, men havde trukket sig i 

løbet af året. 



Per og Ole genopstiller. 

Anja og Christina genopstiller ikke. 

Linda fra Thorolf stillede op. 

De blev alle tre valgt 

Divisionsledelsen blev bemyndiget til at finde en suppleant. 

Ad 10 Valg af revisor og revisorsuppleant 

Steen Petersen fra 6-7 Sundby blev indstillet som revisor af divisionsledelsen og valgt. 

Svend Jørgensen fra 1. Sundby blev indstillet som suppleant og valgt. 

Ad 11 Udpegning af repræsentanter 

Reden-udvalget er Christian, Per, Ole og Mark.  

Desuden er Otto, Christian, Brian, Jan, Patrik, Nicklas I arbejdsudvalget. 

Christian fortalte at man har lavet noget opgradering af madrasser, varmt vand, opvask og stole. Broen er 

blevet stabiliseret.  

Dorthe fortalte at divisionens ene repræsentant i Vatelunden-udvalget, Kirsten desværre gik bort i marts. 

Der blev holdt et minuts stilhed. Der er i årets løb kommet en masse hjælpere fra Amager.  

Annette der i mange år har arbejdet i Vatelunden udvalget blev tildelt hæderstegnet for god tro tjeneste. 

Annette fortsætter som formand i Vatelunden og fik et fortjent Tjickerlicker. 

Anja er trådt tilbage fra Egemosens styrelse. Divisionsledelsen skal til februar indstille et nyt medlem. Ole 

fra divisionsledelsen har meldt sit kandidatur men det er fortsat muligt at melde sin interesse.  

Lars har været udpeget på divisionens vegne i Gillastugan i det fulde antal perioder. Det er muligt at melde 

sin interesse. 

Christian sidder fortsat som formand for Københavns Samråd. Han fortalte at han fortsætter, da der i det 

seneste års tid er opstået nogle udfordringer i Københavns kommune, som han gerne vil færdiggøre.  

Grupperne i Tårnby organiserer selv deltagelsen i Tårnby Foreningsråd 

Blushøj er eneste DDS-gruppe i Dragør. De organiserer selv valg til folkeoplysningsudvalget. 

Ad 12 Skriftlig eller mundtlig beretning fra en eller flere af DDS’ kredsrepræsentanter i Friluftsrådet 

Der er kommet nye regler for valg til Friluftsrådet. Der er en repræsentant fra KFUM-spejderne der har 

lavet en skriftlig beretning. Den blev udleveret på mødet. Friluftsrådet vil gerne starte et tættere 

samarbejde med spejdergrupperne i området omkring Vestamager. 

Ad 13 Beretning fra spejdercentre og større arrangementer jf. §50 og tilsvarende tilknyttet divisionen 

Der er ingen §50-arrangementer i divisionen. 

Ad 14 Eventuelt 

Jeppe fra Korpsledelsen fortalte om korpsledelsens arbejde. 



Korpsets udviklingsplan indeholder et afsnit om at skabe nye grupper. Jeppe udtrykte sin glæde over at 

Amager er et sted hvor nye grupper opstår. 

Korpsledelsen har fokus på økonomien og forsøger at vende et underskud på de primære aktiviteter til et 

overskud. 

Korpsledelsen har besluttet at hytteudvalget i Stevninghus er blevet erstattet af professionel hjælp indtil en 

bedre løsning kan findes. 

Korpsrådsmøde bliver afholdt i november som planlagt, men det er stadig uklart hvordan det kommer til at 

ske. Der er valg til et kvindeligt medlem i korpsledelsen og den planlagte lovrevision med mere moderne 

love forventes gennemført. 

Organiseringen af udvalg bliver evalueret. 

Jacob fra Mikkel Vibe vil gerne vide hvad ”mere moderne love” dækker over. Jeppe fortæller at sproget er 

gjort mere tydeligt også for eksterne partnere. 

Dorthe ønskede 6-7 Sundby tillykke med 100 år og Kastrup Sø med 75 år. 

Der var en kortere diskussion af spejdernes tilknytning til Ungdomsøen. Jeppe fortalte at fonden bag 

Ungdomsøen er en selvstændig juridisk organisation. Fondens tilknytning til spejderbevægelsen kan læses 

her: https://ungdomsoen.dk/ungdomsoen/fonden-ungdomsoeen/ 

Christina fra Blushøjspejderne spørger til Foreningen Spejderne. Jeppe fortæller at Foreningen Spejderne 

skal primært drive spejdernes lejr og politisk interesse varetagelse 

Dorthe A. konstaterer at der ikke er mere til eventuelt og nedlægger sit hverv. 

Dorthe P. takker for hjælpen og for deltagelsen. Og glæder sig til næste år. 

 

Martin Duus                                                                                                  Dorthe Alrø 

Referent                                                                                                            Dirigent 

 

Dorthe Phillipsen                                                                                         Lars Petersen 

DC                                                                                                                         DC 
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