Referat af Divisionsrådsmøde i Øresund Division d. 25. april 2019
Vores to divisionschefer Jonathan og Tina bød velkommen og præsenterede gæster og
divisionsledelsen.

a) Valg af dirigent og referent
Dirigent: Mikkel Christiansen blev foreslået og valgt med applaus. Han takkede for valget og tilliden
og kunne konstatere, at divisionsrådsmødet er indkaldt efter gældende regler og love.
Referent: Henriette Stein blev foreslået og valgt med applaus.

b) Beretning fra divisionsledelsen med særlig fokus på, hvad divisionen har gjort for at
fremme spejderarbejdets værdier og udvikling
Den skriftlige beretning har kunnet læses på divisionens hjemmeside. Tina supplerede med en
gennemgang af årets gang i divisionen.
Beretningen blev herefter taget til efterretning med applaus.
c) Fremlæggelse af årsregnskabet for det foregående år til godkendelse
Kasserer Anne fremlagde regnskabet. Regnskabet blev godkendt.
d) Behandling af indkomne forslag. Forslag skal være Jonathan og Tina i hænde senest den
16. april 2019 pr. mail dc@oresunddivision.dk
Ingen indkomne forslag.
1. Klaus Frelling Andersen fra Majdagen.
ZOO-dag er nedlagt af mange forskellige grunde. Hvad gør vi så?
Teamet arbejder nu på at lave et arrangement på Frilandsmuseet, stadig første søndag i maj.
Første gang d. 3. maj 2020.
Mange af de gamle aktiviteter som optog, fælles åbning og afslutning, trolden, gode poster,
ærmemærker og armbånd bibeholdes.
Følg med på Facebook: Majdag.
2. Anne Bjørn, Spejder Sport i Lyngby
Anne kom og præsenterede lidt historie og fakta om Spejder Sport samt opfordrede til at bruge
Spejder Sport - det er vores egen kæde.
I anledning af divisionssommerlejren giver Spejder Sport i Lyngby 20% rabat på alle køb fra grupper
ved køb for mindst 1.000 kr. (også til grupper, der ikke deltager på lejren).

3. Udviklingsplanen v/Korpsledelsen, Signe og Kristine
Signe og Kristine fortalte om processen omkring arbejdet med udviklingsplanen. Herefter var der
dialog to og to om nogle af områderne ud fra fortrykte samtalekort.
De tog også lige muligheden og fortalte om arbejdet aktuelt i Korpsledelsen.

e) Væsentlige beslutninger om divisionens fremtid, herunder:
●

Forelæggelse af divisionens udviklingsplan med indsatsområder for indeværende år
Sidste år blev en to-årig udviklingsplan vedtaget med nedenstående fokuspunkter:
a. Introduktion af nye ledere
b. Fælles lederdag
Fælles lederdag blev afviklet d. 9. marts 2019 og gentages d. 7. marts 2020. Introduktion af
nye ledere bliver det primære fokus i udviklingsplanen det kommende år.
Divisionsledelsens indstlling om at fortsætte den to-årige udviklingsplan blev vedtaget.

●

Beslutninger i øvrigt om divisionens udvikling, spejderarbejde mv.
Karsten (lejrchef) var desværre blevet syg, men Birgitte sprang til som vikar og fortalte om
divisionssommerlejren og svarede på spørgsmål:
●
●
●
●
●

10 deltagende grupper
Over 400 deltagere
Mulighed for eftertilmelding
Forlejrmøde d. 19/5 på Næsbycentret
Der ser ud til at være styr på det meste – flot arbejde!

Dette blev taget til efterretning.

f) Vedtagelse af justeret budget for indeværende år og vedtagelse af budget og fastsættelse
af divisionskontingent for det følgende år
Kasserer Anne redegjorde for budgettet og det uændrede kontingent. Den store post i år bliver
divisionssommerlejren. Der blev forespurgt, om vi ville få brugt de 60.000 kr., der var afsat til
divisionssommerlejr. Forsamlingen blev forsikret om, at der var hensigten, og at der allerede er
indgået aftaler om brug af en stor del af beløbet.
Budgettet blev vedtaget.

g) Fastsættelse af antallet af divisionsledelsesmedlemmer under hensyntagen til
§ 29.2
Divisionsledelsen foreslog, at divisionsledelsen består af 15 medlemmer fordelt på 12

divisionsledelsesmedlemmer, 2 divisionschefer og 1 kasserer. Det blev nævnt, at der var ønske om
en lidt flere mænd og unge i ledelsen, så der var bedre balance i forhold til køn og alder.

h) Valg af medlemmer til divisionsledelsen
Valg af divisionschefer, kasserer og øvrige medlemmer af divisionsledelsen vælges for en to-årig
periode.
Medlemmer af divisionsledelsen, der ikke er på valg i år:
Tina Dahl Marcussen (DC)
Jonathan Stein (DC)
Anne Manniche (Kasserer)
Alice Kiander
Anita Isabella Kraft
Betina Grønbæk
Caroline Nielsen
Hanne ”Bank” Larsen
Laura Næsborg Andersen
Lis ”Tante Tut” Hansen
Karsten Møller
Martin Engkær Lauritsen
Tina Forchhammer

Medlemmer af divisionsledelsen, der er på valg i år:
Rolf Esbjørn Kristensen – genopstiller
Jacob Dahl Marcussen – genopstiller ikke
Jakob Budolph – genopstiller ikke

Idet det tidligere er besluttet, at den samlede divisionsledelse skulle bestå af 15 medlemmer, er der
to lediger pladser. Hertil har Charlotte Eisfeldt Linde stillet sit kandidatur til rådighed og ønsker at
fokusere på ledertræning. Herudover har Rolf Esbjørn Kristensen valgt at genopstille.
Der var ikke øvrige kandidater blandt forsamlingen.
Både Rolf Esbjørn Kristensen og Charlotte Eisfeldt Linde blev valgt med applaus.

i) Valg af revisor og revisorsuppleant
Valg til revisor og revisorsuppleant er gældende for en et-årig periode:
Birger Schneider genvalgt som revisor
Inge Børsting genvalgt som revisorsuppleant

j) Beretning fra Det Danske Spejderkorps' kredsrepræsentant i Friluftsrådet
Poul Erik har fremsendt skriftlig beretning. Han supplerede med vigtige pointer bl.a. om vigtigheden
af at få flere spejdere med i arbejdet, noget om Nationalparken og om overnatning i det fri og
svarede på spørgsmål fra salen.

k) Eventuelt
●
●
●

13/5 Kaffemøde med repræsentanter fra korpsledelsen og generalsekretæren
23/5 Novemberdagsopstartsmøde
HUSK, at kalenderen ligger på hjemmesiden

Dirigent

Referent

Divisionschef

Divisionschef

