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INDKALDELSE TIL DIVISIONSRÅDSMØDE 2021 
 

Baunebjerghallen, Baunebjergvej 401, 3050 Humlebæk 
 

Torsdag den 17. juni 2021, kl. 19.00 – 22.00  
 
Efter genåbningsplanen må vi fra d. 11/6 samles op til 100 personer indendørs uanset alder og 
formål. Derfor har vi fået dispensation til at afholde mødet senere end reglerne foreskriver. Mø-
det afhænger naturligvis af, at planen holder, og at der ikke kommer lokale nedlukninger. 
 
De præcise retningslinjer kommer formentlig først tæt på d. 11/6, og derfor ved vi endnu ikke, 
om der bliver krav om mundbind/visir eller Coronapas. Dette melder vi ud, så snart vi får de 
præcise regler. 

 

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 
3. juni 2021 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 fastsæt-
telse af divisionskontingent for det følgende år 

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

h) Valg af medlemmer til divisionsledelsen  

i) Valg af revisor og revisorsuppleant 

j) Beretning fra Det Danske Spejderkorps' kredsrepræsentant i Friluftsrådet  

k) Eventuelt 

Hver gruppe kan stille med fem repræsentanter, der har stemmeret.  
 
Senest tre uger før mødet er regnskab, budget, beretning samt udviklingsplan tilgængeligt på 
følgende link: https://oresunddivision.dk/divisionsraadsmoede-2021. 
	
 

Mange spejderhilsener 
 

Divisionsledelsen i Øresund Division 


