Referat fra ordinært divisionsrådsmøde
Onsdag d 18. april 2012 kl. 19.00 DDS center Holmen(korpskontoret) i mødehuset, Arsenalvej 10
1436 København K.

Dagsorden:
1.

Velkomst, praktiske oplysninger
Martin Duus informerede om mødet og siger velkommen til repræsentanterne,
Vatelunden: Anette og Kirsten
Korpset: Morten Kern, Spejderchef
Egemosen: Fritse

2.

Valg af dirigent og referent
Dorthe Alrø stillede op til dirigent og Morten Thavlov Neukirch som referent
Begge blev valgt

3.

Beretning fra divisionsledelsen med særlig fokus på, hvad divisionen har gjort for at
fremme spejderarbejdets værdier og udvikling.
Jakob Herman, Mikkel Vibe, den aflyste lederdag, har det været pga manglende planlægning.
Duus svarer, både ja og nej, planlægningen gik lidt sent i gang. Men tilslutningen var heller
ikke stor.
Otto 1. Sundby, i forbindelse divisionsrådet skal der være lederdag. Sproglig fejl? Duus svarer
ja og præcisere at det er divisionsrådsmødet.
Hvad er Reden? Det står som en udgift post på 58.000 kr. Christian Eggert informere omkring
Reden, samt de tiltag der er blevet lavet i løbet af året. Det drejer som bl.a. nyt komfur, toilet,
nøgleboks, ny vandvarmer og rafte stativ. Budgettet er overskredet lidt, da toilettømningen var
uforudsete udgifter, da der er noget med kugletanken. Der kan ikke gives nogen forklaring på
problemet. Dog har der været stor aktivitet i udlejningen i 2011.
Beretning blev vedtaget, ingen stemmer i mod

4.

Fremlæggelse af regnskab for 2011 til godkendelse
Christian Eggert informerede at i det regnskab der er blevet sendt ud, mangler en forside. Men
at hele regnskabet stadig har været sendt ud. Vi har haft et underskud i år, men det er dog ikke
blevet lige så stort som budgetteret. Skæg og blålys blev ikke lige så dyrt som forventet, dog
blev divisionsturene blev dog lidt dyrere end forventet.
Regnskabet vedtaget, ingen stemte imod.

5.

Behandling af indkomne forslag
Der var ikke modtaget nogen forslag.

6.

Væsentlige beslutninger om divisionens fremtid
A) Forelæggelse af divisionens udviklingsplan med indsatsområder for indeværende år

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

Se udsendte udviklingsplan.¨
Duus informerede om udviklingsplanen. Sidste år havde vi en udviklingsplan, som var
meget ambitiøs. Det har vi dog i år valgt ikke at gøre, da vi har haft fokus på at forenkle
udviklingsplanen så den bliver enklere og mere konkret. Den gælder for 2012-2013.
Verner Robin Hood, spørger hvor mange medlemmer vi er, Duus svarer 697 spejdere lige pt.
Hermann, Mikkel Vibe. Der skal gøres mere for at informere på tværs af grupperne. Det
er svært at holde styr på divisionen, når vi ikke har noget blad mere. Der skal måske laves et nyhedsbrev. Så lederne kan blive informeret om hvad der sker i de andre grupper.
Benni, KLOW, Hvad skal så være relevant information for et nyhedsbrev ?.
Jakob Herman, Mikkel Vibe, Der skal nok laves for meget information
Benni, Det er svært at stable noget på benene, bliver det ikke svært?
Christian Eggert, Der er allerede information fra gruppeledermøde referaterne
Dorthe Normannerne, ligger information ikke på hjemmesiden?
Folk er generelt enige om det ville være en god ide, det skal ikke være kun referatagtigt
fra møderne.
Punktet vedtaget.
B) Beslutning i øvrigt om divisionens udvikling, spejderarbejde mv.
Ikke noget til dette punkt
7.

Vedtagelse af justeret budget for indeværende år og vedtagelse af budget og fastsættelse
af divisionskontingent for det følgende år.
Se udsendte budget
Christian Eggert informerede om budgettet. Han informerede at der som sagt sidste år, blev
opkrævet forkert på divisionskontingent og det derfor stadig 75 kr.
Det vil være en god ide, at bruge 15.000 kr. på Reden. Så vi har plads til et vandrør der går i
stykker osv.
Jakob Herman, Hvad er husleje? Christian informerede, Det er divisionslokalet Ved Mønten,
som bruges til opbevaring af udstyr.
Benni, KLOW. Er der en liste? Christian: Nej, men han kan huske de fleste ting. Det virker
ikke med lister, det er svært at holde styr på.
Otto 1. Sundby. Hvad er der i kælderen? Kun papir? Christian informerede om det er aktivitets
grej til brug til ture og arrangementer. Alt det historiske er afleveret på Spejdermuseet.
Hans Henrik MS, Er den vandsikker? Christian: undtagen sidste år med det store regnskyl,
men alt af værdi er sat højt oppe på hylderne.

Søren, KLOW, Hvem har en nøgle til rummet? Christian, Det har jeg og man kontakter på
Christian@eggert.dk.
Otto 1. Sundby, er det forbrugsvarer eller ting der skal tilbage? Christian, Det er primært ting
der skal tilbage.
Budgettet er vedtaget

8.

Fastsættelse af antallet divisionsledelsesmedlemmer under hensynstagen til § 29.2
Vi skrev sidste år vi ville være 12 i 2012. Det har vi fundet ud af at det ikke er praktisk, da vi
ikke har arbejdsopgaver nok til alle. Samt at vi må erkende at det er svært at skaffe folk. Derfor er 6 et bedre antal, da vi så kan have fokus på divisionsarbejdet og lave nogle gode arrangementer. Sådan vi fremadrettet ikke skal bruge kræfter på at skaffe folk, men at der stadig er
plads til flere folk.
Så vi ikke som tidligere år, skal have lov til at indlemme 6 mennesker i løbet af året.
6 er krav fra korpset. Derfor foreslår divisionen dette.

9.

Valg af:
1-2 divisionschefer
Martin Duus stiller op, Morten Genopstiller grundet pres fra studie.
Martin Duus blev valgt.
Divisionskasserer
Christian Eggert genopstiller
Christian Eggert blev valgt.
Øvrige medlemmer af divisionsledelsen
Dorthe Phillipsen Normannerne, Linette Andersen Dragør Trop og Morten Thavlov Neukirch
Mikkelskov.
De er alle blevet valgt.

10. Valg af revisor og revisorsuppleant
Revisor Sten Petersen, Genopstiller
Revisor suppleant: Svend Jørgensen 1. Sundby
Begge blev valgt
11. Udpegning og godkendelse af repræsentationer til:
a) Reden
Redeudvalget, der er plads til flere mennesker. Der mangler pt. en formand. Der indkaldes
snart til møde.
b) Vatelunden
Christian Eggert takker repræsentanterne fra Vatelunden. Samtidig ønskes tillykke med jubilæet.
c) Egemosen
Egemosen har fået nye vedtægter, derfor vil der fremover ikke være at finde på dagsordenen.

d) Ejendomsudvalget hytteudvalg for Gillastugan
Gillastugan hytteudvalg, vi er berettiget til en plads. Men pt. bruges den ikke. Det er et aktivt
udvalg og man får gode oplevelser.
e) Folehavefonden
Verner informerede omkring hytten og at det ligger ved Vedbæk.
Bestyrelsen består af 1. Sønderbro, Per; Robin Hood, Alex; Normannerne Kjeld
f) Københavns samråd, Tårnby samråd og Dragør samråd
Christian Eggert genopstiller for Københavns samråd.
Tårnby, Der er ikke et rigtig samråd og samarbejdet med andre korps, skal grupperne selv klare.
Dragør, Der er et Samråd og det skal grupperne selv klare.
h) kredsrepræsentanter i Friluftsrådet
Finn Anker fra Fribytterne stiller op
Jakob Herman, foreslår at dette punkt også bliver sendt ud sammen med indkaldelsen til mødet.
Det tages til efterretning
Punktet vedtaget
.12 Skriftlig eller mundtlig beretning fra en eller flere af DDS’s kredsrepræsentanter i Friluftsrådet
Vi er rigtig dårlige til at søge penge hos Friluftsrådet. Så hermed en opfordring til at søge Friluftrådet
Anja KLOW, spørger hvad Friluftsrådet? Christian Eggert, informerede om at det er et fælles
udvalg for friluftslivet, som kan give støtte til større projekter. Dog skal man selv stille med en
stor pose penge. De er støttet af tipsmidlerne.
Linda, Thorolf Spørger om vi kan gøre brug af flere repræsentanter. Christian Eggert svarer.
Det kan vi teknisk set, dog bliver der i praksis kun mulighed for en plads.

13. Beretning fra spejdercentre og større arrangementer jf. §50 og tilsvarende tilknyttet divisionen.
14. Eventuelt
Christian Eggert, informerede at vi lavede en lille fejl med referatet sidste år og i år gør vi bedre opmærksom på, at det er lagt på hjemmesiden.
Morten Kern Jeppesen, Spejderchef. Informerede om hvordan det går i korpset. Samtidig sagde han mange tak for at folk stiller op i divisionen. Det skal man ikke undervurdere, da det er
et stort arbejde for at få korpset, divisionen og grupperne til at fungere.
Der er kommet en ny udviklingskonsulent for Sjælland, Stine. Brug hende til at lave oplæg på
en lederdag eller andre arrangementer. Hun er der for jer! Korpset prioritere dette højt!
Korpset holder på tropsspejderne, som noget nyt i hele Europa! Det er blandt andet, fordi der
bliver gjort brug af friluftslivet og der er lagt vægt på adventure spejder.

Der er blevet en større lyst til at blive uddannet og tage på kursus. Så der er langt flere kursus
timer ,der bliver afholdt end nogensinde før! Over 1000 tropsspejdere på plan.
Der er gruppeleder seminar 29/9, Det bliver afholdt på Nyborg Strand. Det bliver for alle der
er interesseret i gruppearbejdet og det bliver fyldt med inspiration til det fremtidige arbejde.
Spejdernes lejr har rigtig mange tilmeldte og der er næsten 30.000 tilmeldte. Der er store udfordringer, men de er blevet løst godt indtil videre. Dog skal man ikke holde sig tilbage, til at
kontakte divisionen eller korpset. Hvis man har noget man skal have hjælp til eller forslag.
Skæg og blålys er fastsat til 6. juni Ved Islands Brygges kulturhus. Det er planen at hver gruppe kommer med en aktivitet og gerne flere. Der kommer snart noget information ud omkring
arrangementet. Der må gerne laves bål lige ved kultur huset.
Kasper Fribytterne spørger omkring yngstegrens divi. Der er sket en kommunikationsfejl i forhold til sted. Der arbejdes på Reden. Dog er det hele planlagt. Der kommer information snarest
omkring fælles transport.
Benni, Spørger om vi har mulighed at låne et andet center. Dorthe Philipsen kigger på mulighederne.
Dorthe Alrø overlader ordet til Martin Duus. Der bliver takket for god ro og orden.
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