
Skovdam Divisionsrådsmøde 18. april 2018 – referat 
1. Efter spisning byder divisionschef John Haugaard velkommen til Divisionsrådet og til 

Korpsledelsesmedlem Signe Marie Obel. 
Per Møller Jensen vælges til dirigent, Dorte Haugaard vælges til referent og dirigenten godkender, 
at rådsmødet er lovligt indvarslet. 
 

2. Signe Marie Obel beretter kort om arbejdet i Korpsledelsen. 
Ung i korpsledelsen. En af de første opgaver blev at ansætte Benedikte Kaalund ny generalsekretær 
Ny SL i 2022 Opdateret uniformsreglement og Ejendomsstrategien. – Og så skal vi have en ny 
vision, en involverende proces, som alle opfordres til at deltage i. 
 

3. Beretningen fra divisionsledelsen, som var udsendt på forhånd og vedhæftet dette referat, blev 
godkendt. 
John supplerer den udsendte beretning med at fortælle, at han har været glad for at være DC og for 
divisionsledelsen. Men vi har været kede af, at så mange arrangementer måtte aflyses. Må overveje 
at skære ned eller møde op. 
 
Beretningen fra Skovdam-udvalget blev gennemgået af Henrik Hansen.  
De har bl.a. gravet jord ud ved toiletbygning, og arbejdet på at nedbringe affaldsmængden gennem 
sortering, holdt rengøringsdage og fået lagt internet ind og snart fibernet. De holder arealer, slår 
græsset og sikrer at der er rafter og brænde.  
Det har vist sig svært at bygge raftestativ efter reglerne – så genopbygningen af det raftestativ, der 
væltede sidste år, er endnu ikke gennemført. 
Skovdam skal have nyt varmesystem – Luft til vand. Planen er, at det skal gennemføres inden næste 
fyringssæson. 
 
Begge beretninger godkendes med applaus 
 

4. Regnskabet som var udsendt på forhånd og vedhæftet dette referat, aflægges med stor fornøjelse 
af Ingemann, som sammenligner med tidligere år – og med budgettet. 
Regnskabet viser et samlet overskud for lidt over 51.000 kroner. 
Regnskabet bliver godkendt med applaus 
 

5. forslag. Div ledelsen har stillet forslag om revideret arrangementsprofil, vedlagt. På Kamik i august 
fordeles opgaverne mellem grupperne.  
Forslaget blev vedtaget 
 

6. Udviklingsplanen med indsatsområder, som er vedhæftet dette referat, blev godkendt.  
Til forskel fra tidligere er skrevet en opfordring til at deltage i Uddannelsesmarkedet ind i 
udviklingsplanen.  
Udviklingsplanen blev vedtaget. 
 

7. Budgettet var udsendt i forvejen og vedhæftet denne beretning. 
Kontingentet fast 50 kr./spejder/år. 50.000 kr sat af til arrangementer, lejeindtægter ca. 110.000 kr. 
60.000 kroner sat af til det nye raftestativ… planlagt med underskud på 16.300 kroner. 
Rig onkel låner os til varmeveksleren ! 
Regner også med uændret kontingent i 2019. 
Budgettet blev godkendt. 
 



8. Antallet af medlemmer i divisionsledelsens fastsættes til mindst 7 personer.  
Ja, vi kan godt indlemme flere, hvis der viser sig flere med interesse for divisionsledelse – 
divisionsledelsen blev af divisionsrådsmødet bemyndiget til at supplere op med øvrige 
interesserede. 
 

9. Valg divisionsledelsen 
 På valg var:  
Divisionschef John Haugaard som ikke ønskede genvalg 
Kasserer Ingemann som modtog genvalg  
Charlotte List, som ikke ønskede genvalg,  
Niels K. Nielsen modtog genvalg,  
Ditte Kähne Christensen (ung) modtog ikke genvalg 
Esben Boye Jacobsen, som var indtrådt i ledelsen fra suppleantposten, modtog genvalg. 
 
Desuden mangler divisionsledelsen yderligere en divisionschef og to suppleanter 
, + 2.DC og 2supl. 
 
Michael Foldrup blev valgt til divisionschef 
Ingemann genvalgt til kasserer 
Til divisionsledelsen blev derudover valgt: Esben Boye Jacobsen, Niels K. Nielsen, Kirsa Foldrup, 
Camilla Jensen (ung).  
Divisionsledelsen tæller derudover Louise Boesen, som ikke var på valg. 
Der mangler stadig en divisionschef 
 
Til suppleanter valgtes: Clement Holm Hempel og Rune Rasmussen. 
 

10. Til revisor genvalgtes Henrik Ladeby, mens John Haugaard valgtes til revisorsuppleant. 
 

11. Skovdamudvalget. Susanne Boesen udgår, Ingemann genopstiller, Rune genopstiller, Alex 
genopstiller, Charlotte List genopstiller og derudover vælges Louise Boesen – der er plads til flere.. 
 
 

12. John Haugaard er Friluftsrådet kredsrepræsentant for Skovdam Division. Han fortæller, at det kan 
være svært at komme til orde der med 1 årligt ordinært møde, og at kredsen i øvrigt kun dækker de 
fynske grupper, mens det ikke er lykkedes at komme i kontakt med den kreds, der dækker de jyske. 
 

13. Lena Glent repræsenterer BP-Fonden, hvor der også er mulighed for at søge penge for de fynske 
grupper og divisionen. www.bpfonden.dk   Desværre kun til fynboer, da den er fonderet af 
sct.georgsgilder i Odense. Vi deler ud til materielle ting – ca 40-50.000 kroner årligt. Husk 
ansøgningsfrist i marts. 
 

14. Eventuelt:  
John Haugaard overrækker Skovdams Hædersøkse til nogen som har gjort en særlig indsats i 
divisionssammenhæng. I år får den eller de, der skal have den, ydet en ekstra indsats og hjulpet til, 
når tingene brændte på. 
Der er nogen mennesker, som man altid kan regne med, nemlig Louise og Susanne Boesen – der 
f.eks. sikrede den planlagte bespisning til divisionsrådsmøde med MEGET kort varsel . 
 
Der tages et foto af den nye divisionsledelse. 
REF: Dorte Haugaard 

http://www.bpfonden.dk/

