
Referat af Divisionsrådsmøde i Amager Division den 19. maj 2021 afholdt digitalt. 

Dagsorden 

1. Velkomst og praktiske oplysninger 

2. Valg af dirigent og referent 

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

spejderarbejdets værdier og udvikling 

4. Fremlæggelse af årsregnskab for 2020 til godkendelse 

5. Behandling af indkomne forslag 

6. Væsentlige beslutninger om divisionens fremtid 

a. Forelæggelse af divisionens udviklingsplan med indsatsområder for indeværende år 

b. Beslutninger 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 

9. Valg af  

a. 1-2 divisionschefer 

b. Divisionskasserer 

c. Øvrige medlemmer af divisionsledelsen 

10. Valg af revisor og revisorsuppleant 

11. Udpegning og godkendelse af repræsentanter til 

a. Reden 

b. Vatelunden 

c. Egemosen 

d. Ejendomsudvalgets hytteudvalg for Gillastugan 

e. Københavns samråd, Tårnby samråd og Dragør samråd 

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

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

14. Eventuelt 

 

 

 

Ad 1 Velkomst 

Dorthe Philipsen bød velkommen til deltagerne. Der blev budt særligt velkommen til Karen og Signe fra 

Korpsledelsen samt Ole fra Egemosen og Lars og Dorthe, der sidder i Vatelunden. 

Ad 2 Dirigent og referent 

Divisionsledelsen indstillede Dorthe Alrø, der blev valgt. Dorthe Alrø takkede for valget og konstaterede at 

mødet blev holdt inden for de retningslinjer, der er blevet fastlagt af korpset. Der var en udfordring med 

udsendelse af indkaldelsen, så den blev et par timer forsinket. Der var ikke nogen der anså mødet for 

ulovligt. Dorthe gav kort instruks om hvordan mødet ville foregå. Dorthe forestod valg af referent. Martin 

Duus blev valgt. Derefter forestod Christian en opgørelse over antallet af stemmeberettigede. Der var 35 

stemmeberettigede tilstede ved opgørelsen. 



Ad 3 Beretning fra divisionsledelsen 

Dorthe fortalte at divisionen ligesom resten af landet havde været udfordret af corona-situationen. Derfor 

var mange af årets arrangementer blevet aflyst. Dog havde divisionen hjulpet til med at starte en ny 

spejdergruppe, Kalvebod Fælledspejderne, i samarbejde med korpskontoret. 

Anders fra Thorolf spurgte om Kalvebod Fælledspejderne har en hytte. Dorthe forklarede at de holder alle 

møder udendørs. De kan låne et lokale til ledermøder. 

Ole og Per præsenterede Reden, som er divisionens hytte i Fredensborg. Der har ikke været så meget brug 

af hytten i det seneste år, men der er sket en del modernisering af både hytte og grund i pausen. 

Divisionsledelsens beretning blev godkendt. 

Ad 4 Regnskab 

Christian fremlagde årets regnskab, der viste et overskud på næsten 20.000 kr., da der ikke havde været så 

mange spejderaktiviteter som forventet. Det på trods af at vi havde lavet en justering af budgettet ved 

sidste års divisionsrådsmøde. Divisionen har forsøgt at konsolidere formuen i 2020. 

Der var ingen spørgsmål. Herefter blev regnskabet godkendt. 

Ad 5 Indkomne forslag 

Der var ikke indkommet nogen forslag. 

Ad 6a Divisionens udviklingsplan 

Divisionsledelsen havde nedsat et udvalg, der havde udarbejdet et forslag til ny udviklingsplan. Dette blev 

fremlagt på mødet og var også udsendt på forhånd inden mødet. 

Planen er ambitiøs og fokuserer på fire dele: 

• Først at sikre at alle der gerne vil være spejdere kan blive blå spejdere. Det betyder at divisionen vil 

understøtte opstart af familiespejd, nye grupper og nedbringelse af ventelister. 

• Dernæst understøttelse af nye bestyrelsesmedlemmer og særligt kasserer. Til det vil vi starte et 

kort kursus for nye bestyrelsesmedlemmer og oprette et kasserernetværk. 

• Herudover vil vi give støtte til seniorgrenen med fokus på de mindre seniorgrupper. 

• Til sidst vil vi søge eksterne midler til at kunne have faste naturaktiviteter i Reden. 

Mikkel fra Blushøjspejderne spørger om det er muligt at få information om bestyrelsesarbejdet før det 

forventede kursus. Christian lovede at han ville holde en uformel snak med nye bestyrelsesmedlemmer 

efter sommerferien. 

Anders fra Thorolf foreslår at der kommer en form for guide til hvilke emner man som nyt 

bestyrelsesmedlem skal være opmærksom på. Christian fortæller at vi er i gang med at lave materialet. Vi 

tager udgangspunkt i korpsets materiale. 

Mathias fra spejderne på Holmen er glad for planen men ønsker at der er flere møder til forberedelse af 

udviklingsplanen næste år og at målene altid er konkrete og målbare. 

Christian præsenterede de øvrige aktiviteter som divisionsledelsen er med til at arrangere. 

 



Ad 6b Beslutninger i øvrigt 

Der var ingen forslag til dette punkt. 

Ad 7 Budget og kontingent 

Christian fremlagde det justerede budget for 2021, der fortsat står lidt i coronaens tegn samt forslag til 

budget for 2022.  

Mikkel fra Blushøj spurgte om det forventede resultat for 2022 var tegn på at konsolideringen af 

divisionens økonomi er i mål. Christian bekræftede at dette var tilfældet. 

Budgetterne blev begge vedtaget. Kontingentet for 2022 blev fastlagt til 75 kr. årligt. 

Ad 8 Antal medlemmer af divisionsledelsen 

Divisionsledelsen foreslog at antallet burde være 12. Det blev vedtaget. 

Ad 9a Valg af divisionschef 

Lars blev valgt i 2020 og var derfor ikke på valg. Dorthe Philipsen var på valg og blev genvalgt 

Ad 9b Valg af kasserer 

Christian var ikke på valg, da han blev valgt i 2020. 

Ad 9c Valg af øvrige medlemmer 

Per, Ole og Linda blev valgt i 2020 og var derfor ikke på valg. 

Emma, Martin, Patrik, Helena og Sys blev valgt i 2019 og var derfor på valg. Emma genopstillede ikke. 

De øvrige blev genvalgt. 

Mathias fra Holmen stillede op til ledelsen. Han blev valgt 

Divisionsledelsen bemyndiges til at indsupplere et medlem frem til næste ordinære valg. 

Ad 10 Valg af revisor og revisorsuppleant 

Steen Petersen fra 6.-7. Sundby blev genvalgt som revisor. Svend Jørgensen fra 1. Sundby blev genvalgt som 

revisorsuppleant. 

Ad 11a Reden 

Christian præsenterede Redens forretningsudvalg: Christian, Per, Ole og Mark. 

Ad 11b Vatelunden 

Christian præsenterede Vatelunden og det arbejde som laves i udvalget. Anette Dornø er udpeget. 

Desuden er Kaspar (6-7 Sundby) og Jost (Normannerne) samt DC’erne engageret i Vatelunden.  

Ad 11c Egemosen 

Amager Division har udpeget Ole Madsen. 

 



Ad 11d Gillastugan 

Niels Eidorf fra Normannerne er udpeget til Hytteudvalget. 

Ad 11e Lokale samråd 

Christian er udpeget af divisionsledelsen til samrådet i København. 

Spejdergrupperne i Tårnby udpeger selv repræsentanter. 

Spejdergruppen i Dragør udpeger selv repræsentanter. 

Ad 12 Beretning fra Friluftsrådet 

Kredsrepræsentanten har ikke sendt en beretning til os.  

Ad 13 Beretning fra spejdercentre og større arrangementer 

Der er ingen §50 spejdercentre eller større arrangementer i Amager Division, hvorfor punktet springes 

over. 

Ad 14 Eventuelt 

Signe og Karen fra korpsledelsen fortalte om korpsledelsens arbejde i det forgangne år og fortalte om de 

planer korpset arbejder med i løbet af 2021. Der blev også reklameret kort for Spejdernes Lejr i 2022. 

Christian ønskede at Karen og Signe bragte en tak tilbage til Morten fra Korpskontoret for støtten og 

kommunikationen under Corona. Det ville de gøre. 

Christian fortalte om Veteran marchen, som 1. Sønderbro er med til at arrangere. Christian sender en mail 

ud. 

Dorthe og Christian fortalte at man gerne ville flytte Skæg og Blålys til 16. juni. Gruppelederne er spurgt om 

der er interesse for at deltage. Der har ikke været så meget tilbagemelding, så alle grupper opfordres til at 

melde tilbage hurtigst muligt. 

 


