
Referat af Divisionsrådsmødet i Amager Division den 20. april 2016 

Dagsorden var som følger: 

1. Velkomst, praktiske oplysninger 

2. Valg af dirigent og referent 

3. Beretning fra divisionsledelsen med særligt fokus på hvad divisionen har gjort for at fremme 

spejderarbejdets værdier og udvikling 

4. Fremlæggelse af regnskab for 2015 til godkendelse 

5. Behandling af indkomne forslag 

6. Væsentlige beslutninger om divisionens fremtid 

a. Forelæggelse af divisionens udviklingsplan med indsatsområder for indeværende år 

b. Beslutning i øvrigt om divisionens udvikling, spejderarbejde mv. 

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

divisionskontingent for det følgende år 

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

9. Valg af: 

1-2 Divisionschefer 

Divisionskasserer 

Øvrige medlemmer af divisionsledelsen 

10. Valg af revisor og revisorsuppleanter 

11. Udpegning og godkendelse af repræsentanter til 

a. Reden 

b. Vatelunden 

c. Egemosen 

d. Ejendomsudvalgets hytteudvalg for Gillastugan 

e. Folehavefonden 

f. Københavns Samråd 

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

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

14. Eventuelt 

Ad 1) 

Divisionschef Dorthe bød velkommen til alle deltagere, men særligt til Per Vandrup fra Københavns Samråd, 

Fritse Rosendahl fra Egemosen, Kirsten Larsen og Anette Dornø fra Vatelunden, Kristine Clemmesen fra 

Korpsledelsen og Per Østergaard fra museerne. 

Christian sang for på ”Vi vil vise vi er blå”. Det lød godt. 

Ad 2) 

Divisionsledelsen foreslog Dorthe Alrø som dirigent. Der var ingen yderligere kandidater, hvorfor hun var 

valgt. 

Dirigenten konstaterede at divisionsrådet var lovligt indkaldt og beslutningsdygtigt. Kirsten og de øvrige 

gæster kommenterede at de også gerne ville modtage invitationen i god tid. 

Divisionsledelsen foreslog Martin Duus som referent. Der var overraskende nok ingen andre kandidater og 

han blev valgt. 



Der blev nedsat et valgudvalg til eventuel afklaring af afstemninger. Divisionsledelsen foreslog Anja og 

Linnette. De blev begge valgt. 

Det blev konstateret at der var 40 stemmeberettigede til stede. 

Ad 3) 

Dorthe præsenterede den siddende divisionsledelse. 

Divisionsledelsen aflagde beretning med udgangspunkt i udviklingsplanen for 2015, der var udsendt med 

indkaldelsen. Divisionsledelsen mente at målene for planen var opnået men at der fortsat var flere ting der 

kunne arbejdes med. 

Der er kommet flere med på turene og arrangementerne end tidligere. Vi var også med i nogle 

arrangementer med Absalon som skabte flere kompetencer blandt lederne. Det øgede fokus på flere ledere 

er der hvor det kan styrkes. Samarbejdet med Absalon er rigtig godt. Hareskov og Vestskov Divisioner har vi 

ikke haft helt så meget med at gøre som Absalon. 

Der var ingen bemærkninger til beretningen. 

Dirigenten satte beretningen til afstemning der blev godkendt. 

Ad 4) 

Christian præsenterede regnskabet, der var sendt ud med indkaldelsen. 

Der var et underskud på 19.881 kr. som mest af alt skete på grund af en større varmeudgift i 

divisionskælderen og på en øget aktivitet på arrangementerne. 

Lene fra Mikkel Vibe synes det er godt der er et underskud når man ser på formuen og med viden om at det 

er gået til arrangementer for børnene. 

Regnskabet blev sat til afstemning og godkendt. 

Ad 5) 

Der var ikke indkommet nogle forslag. 

Ad 6.A) 

Divisionsledelsen fremlagde udviklingsplan for 2016-17, som var udsendt med indkaldelsen til mødet. 

Målene for de næste to år er: 

1. 1000 spejdere i Amager Division 

2. Styrkelse af det sociale mellem lederne i divisionen 

3. Fokus på hvervning af nye ledere til grupperne 

Første fredagsbar for lederne er 9. september. Der vil være mulighed for overnatning, men vi ved endnu 

ikke hvor. 

Christina præsenterede en ide om et samarbejde med Københavns Kommune om nye ledere blandt 

arbejdssøgende unge. 



Jakob fra Mikkel Vibe spurgte om der kunne komme flere ord bag ”Bedre Kommunikation”. Lars forklarede 

at divisionsledelsen ønskede at være mere synlig og blive bedre til at blive inddraget hvis problemer opstår. 

Dorthe fra Mikkel Vibe spurgte til konkrete planer for arrangementer. 

Dorthe fortalte om divisionsturneringen (20-22. maj), Skæg & Blålys (1. juni), Grenturene (Mikro/Mini: 30. 

september-2. oktober, Troppen: 7-9. oktober, Juniorerne: 28.-30. oktober) 

Udviklingsplanen blev godkendt. 

Efter punktet holdt Per Østergaard fra Spejdermuseet på Spejdercenter Holmen et oplæg. Per er gammel 

spejder fra 1. Sønderbro og Robin Hood. Han opfordrede til at besøge museet med alle spejderne. Han 

fortalte også om særudstillingen om Spejderefterskolerne og hotspot-udstillingen om Jamboreen i Japan, 

samt de faste udstillinger om pigespejdernes historie og mærkernes udvikling. Per gjorde ligeledes reklamer 

for at museet kan hjælpe med lokale udstillinger ved jubilæer og fortalte om muligheden for at hjælpe til 

ved museet som eksempelvis museumsvejleder eller ved indlevering af effekter. 

Kontakt kan ske på spejdermuseet@spejder.dk. 

Christian sang nu for på ”Hver lørdag eftermiddag”. Det lød også godt. 

Ad 6B) 

Der var intet til dette punkt. 

Ad 7) 

Christian fremlagde budgetterne for 2016 og 2017. 

Begge budgetter forudsås med et mindre underskud, som mest af alt skyldes at Reden-udvalget er blevet 

mere hårdtarbejdende og der skal gøres noget ved hytten. Til gengæld forventes flere kontingent-

indtægter. 

Reden-udvalget foreslog at man øgede underskuddet med 10.000 kr. øremærket madrasser som 

forhåbentlig vil være med til at øge udlejningen. 

Otto fra 1. Sundby spurgte om ikke der ville komme flere fra divisionen til hytten hvis madrasserne blev 

udskiftet. Der blev nikket i salen. 

Hans Henrik fra Blushøjspejderne spørger til hvordan vi sikrer at madrasserne ikke bliver spist af musene, 

der kan komme ind af de mange huller. Otto forklarede at man havde en ide om hvordan der kan tætnes 

lidt, men mente at det ikke var muligt at gøre hytten helt muse-tæt. 

Ole fra Blushøjspejderne fortalte at man vil høste flere af brugernes erfaringer fra hytten fremadrettet. 

Christian sagde at han gerne ville invitere lederne op på en tur når madrasserne er kommet og få ideer til 

hvordan hytten kan bruges bedre. 

Per reklamerede for en arbejdsweekend 11-12. juni hvor der er mulighed for at gøre en indsats. 

Dirigenten satte forslaget om ændringen af budgettet for 2016, hvor 10.000 ekstra blev afsat til indkøb af 

nye madrasser, til afstemning. 
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Med overvældende flertal blev ændringen vedtaget og det nye budget blev godkendt. 

Divisionskontingentet fastholdes på 75 kr. årligt. 

Ad 8) 

Divisionsledelsen blev fastsat til 12 medlemmer. Dorthe argumenterede for at så mange grupper som 

muligt sendte repræsentanter til divisionsledelsen. 

Ad 9A) 

Lars var på valg og genopstillede. Der blev gjort opmærksom på at Lars og Dorthe deler adresse, men at 

inhabilitetsparagraffen ikke kommer i betragtning i divisionsarbejdet. 

Lars blev valgt og takkede for valget. 

Ad 9B) 

Christian var på valg og genopstillede. 

Han blev valgt og takkede for valget. 

Ad 9C) 

Anja Bogøe og Linnette Andersen genopstillede. 

Stephanie Jensen havde valgt at trække sig. Der var derfor 4 pladser på valg. 

Per Grønbæk og Ole Madsen opstillede på mødet. 

Alle blev valgt. 

Ad 10) 

Steen Petersen, tidligere 6-7 Sundby genopstillede som revisor og Svend Jørgensen, 1. Sundby 

genopstillede som revisorsuppleant. De blev begge valgt. 

Ad 11A) 

Følgende medlemmer af Redeudvalget blev godkendt: 

Per Grønbæk 1. Sønderbro (Formand) 

Christian Eggert Jørgensen, 1. Sundby og divisionsledelsen (udlejer) 

Otto Clemmesen, 1. Sundby 

Dorthe Phillipsen, Normannerne og divisionsledelsen 

Jan Fischer, 6-7 Sundby 

Brian Olsen, 6-7 Sundby 

Nicklas Hansen, 6-7 Sundby 

Patrick Hemmingsen, 6-7 Sundby 

Johan Ulrichs, 6-7 Sundby 

Ole Madsen, Blushøjspejderne 

Note: Gruppenavnene er fra da personerne blev valgt. 

Ad 11B) 



Anette Dornø, Kirsten Larsen og Verner Jensen er udpegede i ulige år for 2 år ad gangen. 

Ad 11C) 

Fritse er fratrådt og der mangler derfor en kandidat. Fritse fortalte at der er 2 årlige møder og en mulighed 

for at deltage i det man selv ønsker derudover. Opgaven er at sørge for det går rigtigt til og hun regnede 

med at den der melder sig vil være rigtigt glad for arbejdet. 

Asger fra Blushøjspejderne meldte sig som kandidat og blev udpeget. 

Ad 11D) 

Kandidater udpeges i lige år. Lars fra Divisionsledelsen stillede op og blev udpeget. 

Ad 11E) 

Verner gennemgik arbejdet i fonden. 

Ad 11F) 

Christian Eggert Jørgensen og Sune Vuorela er udpeget for DDS i Københavns Samråd. 

I Tårnby er der så vidt man ved ikke nogle spejdere som medlemmer af Tårnby Foreningsråd. 

I Dragør Folkeoplysningsudvalg er Niels-Peter Rønmos valgt frem til 2017. 

Ad 11G) 

Til Friluftsrådet er udpeget Helena Kreipke Juul for Amager og Absalon Divisioner i år som afløser for 

Merete. 

Ad 12) 

Merete, vores tidligere repræsentant er desværre blevet syg, hvorfor der ikke er kommet nogen rapport. I 

Københavns Samråds årsrapport er søgt opsummeret Meretes arbejde i Friluftsrådet. Rapporten blev taget 

til efterretning. 

Ad 13) 

Der er ingen arrangementer eller spejdercentre af omtalte karakter i divisionen. 

Ad 14) 

Kristine fra Korpsledelsen fortalte om arbejdet i Korpsledelsen. 21. maj holdes der sov-ude-dag for alle 

spejdere og ikke-spejdere. Ideer til en sjov måde at afholde dagen på må gerne deles med andre. I påsken 

har der været senior-kurser og Kristine fortalte at der vil komme flere kurser i efterårsferien. Den 30. 

september-2. oktober er der Gruppelederevent og den 17-19. november er der korpsrådsmøde som hun 

håbede at se så mange af jer som muligt. Hun fortalte om det nye medlemssystem som løber af stablen i 

det nye år. Kristine reklamerede ligeledes for Spejdernes Lejr 2017 i Sønderborg. Og så fortalte hun om de 

nye Ledelseskurser som er et godt alternativ til Uddannelsesmarkedet. 

Per fra Samrådet fortalte om sit arbejde i Folkeoplysningsudvalget. I uge 27 på Rømerøgaard (Bornholm) er 

der et Gourmetmadlavningskursus hvor der er mulighed for tilskud. Kulturhavnen er 26-28. August. Der må 

gerne være flere spejdere. Han fortalte at Amager Strand er overgået til et Parkbrugerråd hvor der 

desværre ikke er nogle spejdere. Per reklamerede også for at spejderne i København er steget med 30% i 



de sidste 5 år. Det er jo godt. Han fortalte også om en rykker en gruppe havde fået som var meget neutral 

og ville høre om der var flere der havde samme oplevelse. 9. maj er der kasserermøde for Københavnske 

gruppers kasserer og Formænd. Han gjorde også reklame for at flere københavnske grupper bør bruge 

Udviklingspuljen. 

Dorthe og forsamlingen takkede Fritse for 25 års tjeneste i Egemosen. Dorthe takkede også Stephanie for 

arbejdet i divisionsledelsen. 

Herefter takkede dirigenten for god ro og orden og afsluttede mødet. Dorthe takkede dirigenten for 

indsatsen. 

 


