Skovdam Divisionsrådsmøde 12. april 2016 – referat
1. Efter spisning byder divisionscheferne Charlotte List og John Haugaard velkommen til
Divisionsrådet og til Korpsledelsesmedlem Mai Thode.
Per Møller Jensen vælges til dirigent, Dorte Haugaard vælges til referent og dirigenten godkender,
at rådsmødet er lovligt indvarslet.
2. Mai Thode beretter kort om arbejdet i Korpsledelsen.
Hun fortæller, at der allerede nu er 300-400 frivillige involverede i planlægningen af Spejdernes Lejr
i 2017, hvor deltagerprisen har givet anledning til mange overvejelser, men ser ud til at ende på
omkring 2.000 kroner. Tilmeldingsstart fra forår 2017.
Gruppeledere opfordres til allerede nu at reservere weekenden 30./9. til 2./10. til
gruppelederevent – suppleres af webinar eller lign.
Inden da er lagt op til at spejdere deltager i en landsdækkende ”sov-ude-dag” den 21. maj.
Seniorarbejdet er i fokus og forårets succesfulde Modus følges op af nyskabelsen PLUS – en slags
plan for seniorspejdere i efterårsferien.
Det nye medlemssystem er nu taget i brug af De Grønne Pigespejdere, til efterårets følger KFUMspejderne, og ”når børnesygdommene er overstået” siger DDS i foråret 2017 farvel til Blåt Medlem.
Også DDS.dk skal fornyes i nær fremtid, så det i højere grad appellerer til ledere. Det vil få
afsmittende effekt på gruppeweb, men Mai Thode forsikrer, at gruppers og divisioners sider og
disses indhold ikke er i fare.
Korpsrådsmødet afvikles igen i år i Legoland i weekenden 19.-20. november. Her vil blandt andet
divisioners rolle og fremtidens korpsrådsmøder blive drøftet.
3. Beretningen fra divisionsledelsen, som var udsendt på forhånd og vedhæftet dette referat, blev
godkendt.
Beretningen fra Skovdamudvalget blev gennemgået af Henrik Hansen, som mindede om, at der
gode penge at tjene for divisionen, og god brug for ekstra hænder, når der indkaldes til
arbejdsweekender på Skovdam.
I det forgangne år er der foretaget renoveringer på Skovdam på omkring 360.000 kroner, som ikke
mindst er gået til et nyt tag og isolering. En stor sum men også en nødvendighed, når Skovdam
drives som udlejningsejendom.
Desuden er indkøbt rafter og brænde.
4. Regnskabet som var udsendt på forhånd og vedhæftet dette referat, blev i Ingemanns fravær
gennemgået af Charlotte List.
Det var præget af den store udgift til istandsættelser af Skovdam, og måske af samme årsag lavere
lejeindtægter end året før.
Regnskabet blev godkendt.
5. Der var ingen indkomne forslag.
6. Udviklingsplanen, som var udsendt på forhånd og vedhæftet dette referat, blev godkendt.
DC’erne forklarede, at planen er meget lig den for 2015, fordi målene endnu ikke er nået. De
påpeger at initiativet med ledertræning i forbindelse med PL-PA træning ser ud til at være en

succes og er i god tråd med Udviklingsplanen for DDS, og at divisionen også forventer en øget lokal
kursusvirksomhed i årene fremover.
Gruppeledersamtalerne, et andet nyt initiativ, vil blive gentaget.
7. Budgettet var udsendt i forvejen og vedhæftet denne beretning.
Det blev godkendt med bemærkninger om, at sommerlejren måske skal fremgå i sammenhæng
med de øvrige arrangementer, og at den afdragene på det nye lån bør indregnes i budgetterne for
de kommende år.
Kontingentet fastholdes.
8. Antallet af medlemmer i divisionsledelsens fastsættes til 7 personer som hidtil.
9. Valg: John Haugaard, Niels K. Nielsen, Ditte Kaehne Christensen og Mads Marquard de Neergaard
genvælges uden modkandidater, Mads dog efter eget ønske kun for et år. Øvrige medlemmer er
ikke på valg i år.
10. Esben Boye-Jacobsen og Henrik Hansen vælges til suppleanter.
11. Henrik Ladeby og Lenette genvælges som henholdsvis revisor og revisorsuppleant.
12. John Haugaard er Friluftsrådet repræsentant for Skovdam Division - i hvert faldfor de fynske
grupper – men det er stadig meget svært at få overblik over organisation og navne, og af samme
grund ligger arbejdet lidt stille. Men der er penge at søge til mange gode formål, så tjek deres
hjemmeside. www.friluftsraadet.dk Præsentation vedhæftet
13. Lena Glent repræsenterer BP-Fonden, hvor der også er mulighed for at søge penge for de fynske
grupper og divisionen. Hun opfordrer til at søge til telte, grej, hytteforbedringer mv.
www.bpfonden.dk
14. Eventuelt:
Michael Foldrup opfordrer til at divisionen særskilt inviterer tambourkorpset fra Kolding til
divisionens arrangementer, så de fastholder en kontakt til divisionen.
Niels K. Nielsen opfordrer til, at ledere og forældre bakker op om og giver en hjælpende hånd til
divisionens arrangementer og arbejdsweekender. Thorbjørn Søndergaard opfordrer til, at
indkaldelser og andre e-mails fra divisionen skrives mere udførligt og at basisinformationer ikke kun
vedhæftes som filer.
John Haugaard overrækker Skovdams Hædersøkse til Steffen og Frank Pedersen fra Glamsbjerg for
en ekstraordinær og uselvisk indsats i forbindelse med divisionens arrangementer. Modtagerne
udmærker sig ved, at deltage og bidrage positivt til mange divisionsarrangementer, hvor de ikke
selv havde deltagere med.

