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INDKALDELSE TIL DIVISIONSRÅDSMØDE 2020 
 

Frederiksborg Gymnasium, Carlsbergvej 15, 3400 Hillerød 
 

Torsdag den 28. maj, kl. 19.00 – 22.00  
 
Da myndighederne har forlænget forbuddet mod at samles mere end 10 personer, kan vi ikke afholde 

årets divisionsrådsmøde inden udgangen af april, som ellers er den normale frist og det, vi har meldt ud 

for flere måneder siden. Korpsledelsen har dog givet dispensation til, at møderne kan udskydes til 

slutningen af maj. Vi har derfor valgt torsdag d. 28/5, men denne dato er naturligvis med forbehold for, 

at myndighedernes retningslinjer stadig kan blive ændret. 

 

Vi vil selvfølgelig overholde de retningslinjer, der vil være for at mødes, så det bliver måske lidt 

anderledes i år, men vi vil gøre alt, hvad vi kan for, at der stadig kan være kage til mødet! ;-) 

 

DAGSORDEN 
 

a) Valg af dirigent og referent 

b) Beretning fra divisionsledelsen med særlig fokus på, hvad divisionen har gjort for at 
fremme spejderarbejdets værdier og udvikling 

c) Fremlæggelse af årsregnskabet for det foregående år til godkendelse 

d) Behandling af indkomne forslag. Forslag skal være Jonathan og Tina i hænde senest den 
14. maj 2020 pr. mail dc@oresunddivision.dk 

e) Væsentlige beslutninger om divisionens fremtid, herunder: 

1. forelæggelse af divisionens udviklingsplan med indsatsområder for indeværende år 

2. beslutninger i øvrigt om divisionens udvikling, spejderarbejde mv. 

f) Vedtagelse af justeret budget for indeværende år og vedtagelse af budget og 
fastsættelse af divisionskontingent for det følgende år 

g) Fastsættelse af antallet af divisionsledelsesmedlemmer under hensyntagen til  
§ 29.2 

h) Valg af medlemmer til divisionsledelsen herunder to divisionschefer, divisionskasserer 
samt øvrige medlemmer til divisionsledelsen 

i) Valg af revisor og revisorsuppleant 

j) Beretning fra Det Danske Spejderkorps' kredsrepræsentant i Friluftsrådet  
(se vedlagte bilag) 

k) Eventuelt 

Hver gruppe kan stille med fem repræsentanter, der har stemmeret.  
 
Regnskab, budget, beretning og udviklingsplan kan du finde på vores hjemmeside  

https://oresunddivision.dk/divisionsraadsmoede-2020 
 

Mange spejderhilsener 
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