Referat fra Amager Divisions divisionsrådsmøde onsdag d. 6. april 2011 i Sundby Kirkes menighedshus.
Pkt. 1 Velkomst.
Martin Duus og Morten Thavlov bød velkommen til de fremmødte, og til repræsentanter fra Egemosen og
Vatelunden.
Herefter indledte vi mødet med sangen ”vi vil vise vi er blå”.
Pkt. 2 Valg af dirigent og referent
Dirigent
Divisionsledelsen forslog Dorthe Alrø Jacobsen, som blev valgt.
Dorthe sikrede at mødet var lovligt indkaldt, og der var ingen indvendinger til mødets lovlighed.
Referent
Divisionsledelsen foreslog Christian Eggert Jørgensen der blev valgt.
Valgudvalg
Divisionsledelsen foreslog, at der ved valg vil det være hensigtsmæssigt at få valgt et valgudvalg
Divisionsledelsen foreslog: Dorthe Phillipsen, Helle Juul. Disse blev valgt
Dirigenten konstaterede, at der var 31 stemmeberettigede tilstede
Pkt. 3 Beretning fra divisionsledelse.
DC’erne præsenterede divisionsledelsens medlemmer:
DC:
DC:
DK:
Medl:
Medl:
Medl:

Martin Duus
Morten Thavlov
Christian Eggert
Carsten Launy
Helle Juul
Dorthe Phillipsen

Martin lagde ud med at fortælle, at de havde lovet mere end de kunne holde ved valget i 2010.
Men der er nu lavet en udviklingsplan, og alle de aktiviteter der var planlagt er blevet afholdt.
Redeudvalget er blevet aktiveret, og er kommet godt i gang.
Divisionsturneringen i foråret gik rigtig godt, håber det bliver lige så godt i år.
Grenaktiviteterne var også godt besøgt i efteråret.
Skæg og Blålys gik også rigtig godt hos Fribytterne.
Divisionen har deltaget i divisionsledelsesstævnerne.
DC’er har været involveret i oprettelse af et netværk i Københavns området til glæde og gavn for divisionens
ledere mm.
DC’er har været involveret i gruppernes udviklingsplaner
Divisionscheferne deltog i alle de grupperådsmøder de havde mulighed for at deltage i. Det var hyggeligt og
interessant. Det var en mangfoldighed at måder disse bliver afviklet på.
Divisionsledelsens beretning blev godkendt med applaus.
Pkt. 4 Fremlæggelse af regnskab for 2010 til godkendelse.
Christian beklager at have indkrævet kontingentet for 2011 allerede i 2010. Derfor vil kontingentet for 2010 (60 kr.) blive indkrævet i 2011.

Der har ikke været de store aktiviteter, og økonomien løber rundt. Christian nævnte at vi stort
set ikke får nogle renter, men det er der heller ikke andre der gør. De udestående, der står i
noter er allerede indhentet.
Vibe fra Stifinderne spørger om man kan udspecificere punktet vedrørende spejderaktiviteter.
Christian fortalte at pengene er brugt på alle gren aktiviteterne.
Brian fra 6-7 Sundby siger at man burde have stillet det forudbetalte kontingent op som en
gæld, så dette års resultat (og næste års budget) ikke ser ud som der er så store udsving. Christian nævnte at han er enig i denne betragtning og vil også gøre det på den måde hvis det skulle ske igen.
Dirigenten sendte regnskabet til afstemning. Regnskabet blev godkendt.
Pkt. 5. Behandling af indkomne forslag.
Der var kun indkommet et forslag fra Redeudvalget, som indeholdt et ønske om øgning af
budgettet for Reden med 5000 kr.
Derudover fortalte Christian Eggert Jørgensen lidt om de tiltag der er sket på Reden.
Dør udskiftet
”Nye” køleskabe/frysere
Nyt komfur i køkkenet
Der er ryddet op
Huset er rettet lidt op, og der er udgravet til sikring mod råd i plankerne
Seniorerne har planlagt en arbejdsweekend oppe i Reden i april måned.
Udlejningen er stigende.
Pkt. 6. Væsentlige beslutninger om divisionens fremtid
a. Forelæggelse af divisionens udviklingsplan med indsatsområder for indeværende
år
Martin fremlagde udviklingsplanen
Vedlagt referatet
Udbyde de aktiviteter vi ”plejer”, ikke fordi vi plejer, men fordi de giver forskelligartede aktivitetsmuligheder for børn og unge i Amager division
Særlig fokus område
Skæg og blålys her vil vi fejre divisionens 20 års fødselsdag
Aktiviteter som vi plejer, men andre aktiviteter
Større lejrbål (med kaffe kage)
Leder arrangement i efteråret
Afholdes august skal bruges til at skabe sammenhold i divisionen, og gør deltagerne
bedre som ledere
Udvidelse af divisionsledelsen 12 i 12
At divisionsledelsen bliver 12 i 2012. Mere patruljepræget med særlige opgaver
Oplistning af hvilke patruljer der tænkes etableret.
Vibe Fra Stifinderne spurgte hvad La track betyder. Det var viste sig at være lidt af en
joke, at det stod der..
Spurgte ligeledes om hvordan de 12 personer skulle fordeles i de forskellige patruljer.

Martin svarede, at den samme person godt kunne være i flere patruljer.
Jakob fra Mikkel vibe spurgte efter en dato for lederarrangementet.
DC’erne fortalte, at det bliver i august, og at det ikke bliver den første weekend i måneden. Lovede at melde en dato ud meget hurtigt.
Jakob fra Mikkel Vibe var bekymret over, at skæg og blå lys kun var for yngstegrenene, og det blev vedtaget, at skæg og blålys også skulle være for de større spejdere.
Vibe fra Stifinderne bakkede dette op.
Dirigenten satte udviklingsplanen til afstemning, og den blev vedtaget
b. Beslutninger i øvrigt om divisionens udvikling, spejderarbejde mv.
Der var intet til dette punkt
Pkt. 7 Budget for 2011 og 2012.
Christian gentog at han beklagede fejlen med det for tidligt indkrævede kontingent
Der forventes særligt et stort forbrug på spejderrelaterede aktiviteter herunder Skæg og Blålys
Man har beholdt budgettet højt på ledelsesaktiviteter trods lavt forbrug i 2010.
Dirigenten satte budgettet til afstemning, og det blev vedtaget.
Pkt. 8 Fastsættelse af antallet af divisionsledelsesmedlemmer
I den tidligere vedtagede udviklingsplan er der nævnt, at der skal være 12. Derfor foreslår divisionsledelsen, at den er på 12 personer
Forslaget blev vedtaget
Pkt. 9 VALG
a: Divisionschefer
Morten Thavlov og Martin Duus blev i 2010 valgt for en to årig periode og var derfor ikke på
valg i år
b: Divisionskasserer
Christian Eggert Jørgensen blev valgt i 2010 for en to årig periode og var derfor ikke på valg i
år
c. Øvrige medlemmer til divisionsledelsen
Dorthe Phillipsen blev valgt 2010, for en toårig periode, og var derfor ikke på valg.
Helle Juul blev valgt i 2010 for en toårig periode, og var der for ikke på valg
Carsten Launy blev valgt I 2009 for en toårig periode og er derfor på valg. Carsten ønsker ikke
genvalg.
Dirigenten konstaterede, at der derfor kunne vælges op til 7 personer
Ville Witt fra Mikkel Vibe stillede op, og blev valgt.
Da der ikke var flere kandidater bad Dirigenten divisionsrådet om tilladelse til, at divisionsledelsen kunne indsupplerer op til 12 personer
Jakob, Mikkel Vibe mente, det var lidt problematisk, at der kan indsuppleres mere end halvdelen, men kunne godt stemme for forslaget.

Divisionsrådet gav divisionsledelse bemyndigelse til at kunne øge antallet af medlemmer op
til 12 personer.
Pkt. 10 Valg af revisor og revisorsuppleant
Revisor
Divisionsledelsen foreslår Steen Petersen tidligere 6. - 7. Sundby
Steen Petersen blev valgt.
Revisorsuppleant
Divisionsledelsen foreslår Svend Jørgensen, 1. Sundby.
Svend blev valgt.
Pkt. 11 Udpegning og godkendelse af repræsentation.
A. Vatelunden.
Amager Division har 2 pladser i Vatelundens hytteudvalg og ifølge Vatelundens vedtægter
skal divisionsledelsen udpege disse 2 repræsentanter samt en suppleant i ulige år.
Divisionsledelsen har udpeget:
Anette Dornø
Kirsten Hansen
Som suppleant:
Verner Jensen (Robin Hood)
Yderligere medlemmer af Vatelundens repræsentantskab
For at skabe kontinuitet foreslår divisionsledelsen, at suppleanten er medlem af repræsentantskabet.
Derudover er divisionscheferne medlem af repræsentantskabet.
b: Egemosecentret
Ifølge Egemosecentrets vedtægter skal bl.a. Amager Division udpege to personer til Egemosecentrets styrelse. Der ved at ske nogle ændringer af Egemosen, som kan ændre denne repræsentation, men disse var ikke indført før dette møde
Divisionsledelsen har udpeget:
Fritse Rosendal
Tom Larsen
C: Ejendomsudvalgets Hytteudvalg for Gillastugan.
Der skal udpeges kandidater i lige år.

Der var ingen kandidater
e: Redeudvalget
Nedenstående er medlemmer af Redeudvalget
Otto Clemmensen (1. Sundby)
Christian Eggert Jørgensen (divisionsledelsen og 1. Sundby))
Dorthe Phillipsen (Normannerne)
Jan Fischer ( 6 – 7 Sundby)
Brian Olsen (6 – 7 Sundby)
Thomas Gertsen (6 -7 Sundby)
Per Grønbæk (1. Sønderbro)
Ole Madsen Mikkel Skov)
Samt DC’erne når de har tid
f. Folehavefonden.
Verner fortalte lidt om Folehaven
Der er pt. 4 grupper
Robin Hood Verner Jensen, Normannerne Keld Arvesen, 1. Sønderbro Per Grønbæk og Fribytterne vender tilbage med et navn.
g1: København Samråd
Københavns Samråd, to repræsentanter fra DDS, Chr. Eggert Jørgensen og Birgitte Meldgaard,
der repræsenterer henholdsvis Amager og Absalon divisioner.
g2: Tårnby Samråd
Der skal udpeges to repræsentanter for de tre Tårnby grupper.
Der er ingen vedtægtsmæssige funktionsperioder.
Kløver Ole Wass
Stifinderne
Kastrup Sø
Vi går ud fra, at grupperne selv foranlediger et sådant valg
g3: Dragør Samråd (Folkeoplysningsudvalget i Dragør)
Mikkels Skov
Dragør gruppe
Der er ingen vedtægtsmæssige funktionsperioder.
Vi går ud fra, at grupperne selv organiserer dette valg

h. Friluftsrådet.
Linda Christensen
Olufsvej 10
2100 København Ø
Repræsenterer Amager division og Absalon division
Pkt. 12. skriftlig eller mundtlig beretning fra en eller flere af DDS’s kredsrepræsentanter i friluftsrådet
Friluftrådets beretning (Københavns Kredsen) for 2010 blev udleveret ved indgangen
Pkt. 13 Beretning fra spejdercentre og større arrangementer jf. §50 og tilsvarende tilknyttet divisionen.
Der har ikke været nogen større arrangementer under Amager division i 2010 der hører ind
under ovennævnte paragraffer..
Pkt. 14 Eventuelt
Jakob Mikkel Vibe orienterede om tidspunktet fra skæg og blå lys tidspunktet blev efterfølgende ændret fra 18 – 20
Lene Mikkel Vibe.
Lene efterlyste nogle fransk- og spansktalende personer til at hjælpe i lufthavnen i forbindelse
med World Scout Jamboree der afholdes i Sverige til sommer.
Jan 1. Sønderbro
Spurgte om der er planlagt en ny Amagerlejr
Der er pt. ingen konkrete planer.
Dorthe Alrø Mikkel Vibe.
Foreslog, at der blev fremsendt et forslag om en Amager lejr i 2014
Annette Dornø Vatelunden
10/11 afholdes der 50 års jubilæum og der er derfor indbydelse til et voksen arrangement i
Vatelunden. Pris 50 kr.
Dorthe Alrø opfordrede til at divisionsledelsen sikre at det bliver sendt ud til alle i divisionen
Afslutning
Morten Thavlov takkede dirigenten for at have ledet os gennem mødet, og takke deltagerne
for deres deltagelse.
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