
Referat ordinært divisionsrådsmøde onsdag den 18. april 2012 

 

Med følgende dagsorden, i henhold til § 26.1.: 

1. Valg af dirigent og referent 

2. Divisionsledelsens beretning 

3. Skovdam-udvalgets beretning 

4. Fremlæggelse af årsregnskab 2011 til godkendelse 

5. Behandling af indkomne forslag 

6. Væsentlige beslutninger om divisionens fremtid, herunder 

a. Forelæggelse af divisionens udviklingsplan med indsatsområder for indeværende år 

b. Beslutninger i øvrigt om divisionens udvikling, spejderarbejde m.v. 

c. Vedtagelse af justeret budget for indeværende år, og fremlæggelse af foreløbigt budget for 2013, herunder 

fastsættelse af kontingent for 2012 

7. Fastsættelse af antallet af medlemmer af Ledelsespatruljen under hensyntagen til § 29.2. 

Divisionen foreslår 6 personer 

8. Valg til Ledelsespatruljen 

a. Divisionschef Maja Andersen modtager ikke genvalg – kandidat mangler 

b. Divisionschef Allan Ottesen modtager ikke genvalg – kandidat mangler 

c. Medlem Louise Boesen modtager genvalg for 2 år 

d. Medlem Marlene Skræ modtager genvalg? 

e. Suppleant Morten Sten modtager genvalg? 

9. Valg af revisor Henrik Ladeby modtager genvalg 

Valg af revisorsuppleant  kandidat mangler 

10. Valg til Skovdam-udvalget kandidater mangler 

11. Beretning fra en eller flere af Det Danske Spejderkorps’ Kredsrepræsentanter i Friluftsrådet 

12. Beretning fra BP fonden v/divisionsrepræsentant Mikkel Rahbek 

13. Orientering om korpsledelsens aktiviteter og planer 

14. Eventuelt 

 

Ad 1 – Valg af dirigent og referent 

Glenn Ullerup (3. Kolding) blev valgt til dirigent, og Charlotte List (1. Melfar) blev valgt som referent. 

Dirigenten konstaterede, at divisionsrådsmødet var rettidigt indkaldt og at dagsorden var ifølge lovene. 

Beretningen havde desværre ikke været tilgængelig på skovdam.dk, så det vil blive en traditionel mundtlig beretning. 

 

Ad 2 – Divisionsledelsens beretning 

DC Allan Ottesen aflagde beretning: 

Retningslinier for afholdelse af arrangementer er lavet om, således at det er grupperne, der har serve-retten med 

henblik på at få afholdt diverse arrangementer. Divisionen står stadig som arrangør, men er der ikke nogen i 

grupperne, der tager bolden op og hjælper til, bliver der ikke afholdt arrangement. 

Divisionen har i 2011 afholdt sæbekasseløb for junior, divisionsturnering, PL/PA-kursus for troppen, vandretur for 

mini/mikro, Barske samt PL/PA-kursus for junior og for mini. 

Den 11. marts var der divisionsudviklingsdag, hvor 25 ledere fra de fleste grupper drøftede fremtiden i divisionen. 

Essensen af resultatet var, at der var vilje og lyst til at divisionen skal fortsætte. En bedre udnyttelse af det netværk, 

som vi reelt har i divisionen, vil styrke divisionen yderligere. 



Alt i alt har året, trods turbulens, været præget af et godt samarbejde og et godt aktivitetsniveau. Det seneste 

sæbekasseløb i Fæstningsgruppen havde rekordstort deltagerantal. 

 

Ad 3 – Skovdam-udvalgets beretning 

Henrik Hansen aflagde beretning: 

Skovdam-udvalget er hyttens bestyrelse. Man valgte at køre året igennem uden at være fuldtallige. Der er i løbet af 

året lagt nyt tag på toiletbygningen, nyt tag på køkkenbygningen, renoveret lys i hytten samt den sædvanlige pasning 

af hytte og område. Hytten har for første gang givet overskud. 

 

Ad 4 – Årsregnskab 2011 til godkendelse 

Kasserer Ingemann Jensen fremlagde regnskab for 2011. Regnskabet viser et overskud på ca. kr. 37.000.  

Der har sneget sig en fejl ind i balancen under passiver. Formuen er på kr. 800.500,- (ikke kr. 1.018.825,80) 

Regnskabet blev godkendt med ændringen i passiver. 

 

Ad 5 – Indkomne forslag 

Ingen indkomne forslag. 

 

Ad 6 – Divisionens fremtid 

a – Udviklingsplan: 

b – Øvrige beslutninger om divisionens udvikling:  

Punkterne blev behandlet sammen: 

Udviklingsplan 2012-2013 blev delt ud. Planen tager udgangspunkt i divisionsudviklingsdagen den 11. marts. DC 

Allan Ottesen gennemgik planen fra A-Z. 

Planen blev godkendt. 

c – Justeret budget 2012 til vedtagelse samt fastsættelse af kontingent 2012: 

Kasserer Ingemann Jensen fremlagde budgetterne. Der er smuttet en linie ud i budget 2012 med forbedring af 

varmesystem kr. 60.000. 

På grund af den manglende linie bemyndiges Skovdam-udvalget til at undersøge nærmere om forbedring af 

varmesystemet. Det justerede budget for 2012 blev vedtaget og kontingentet fortsætter uændret. 

 

Ad 7 – Antal medlemmer i Ledelsespatruljen 

Divisionsledelsen foreslår 6 personer i Ledelsespatruljen, da det hidtil har knebet med at finde personer nok. 

 

Ad 8 – Valg til Ledelsespatruljen 

I indkaldelsen står der fejlagtigt, at Louise Boesen er på valg, det skulle rettelig være Susanne Boesen. Susanne 

modtager ikke genvalg. 

Marlene Skræ modtager ikke genvalg. Morten Sten modtager ikke genvalg. 

Niels Kofoed Nielsen stiller op til Ledelsespatruljen, dog ikke som DC. Niels var ikke til stede på divisionsrådsmødet, 

men har skriftligt givet tilsagn. 

Der kunne ikke umiddelbart findes kandidater til de to DC-poster, så der blev aftalt en pause i mødet, hvor man over 

kaffen kunne prøve at finde kandidater. 

Efter pausen blev der fundet 4 kandidater til Ledelsespatruljen – Christina Skov Rasmussen (Aarup), Tine Lundsgård 

Christensen (Assens), Lenette Romsøe Grandt (Assens) og Niels Kofoed Nielsen (Fæstning). 

Ledelsespatruljen består herefter af: 

 Louise Boesen (på valg 2013) 

 Ingemann Jensen (på valg 2013) 

 Christina Skov Rasmussen (på valg 2014) 

 Tine Lundsgård Christensen (på valg 2014) 

 Lenette Romsøe Grandt (på valg 2014) 

 Niels Kofoed Nielsen (på valg 2014) 

Divisionsledelsen konstituerer sig på første ledelsesmøde, dog senest 1. juni 2012. 



Morten Sten (Strib) valgte at genopstille som suppleant. 

 

Ad 9 – Valg af revisor 

Henrik Ladeby (Elbo) blev genvalgt som revisor. 

Helle Lisberg (3. Kolding) blev valgt som revisorsuppleant. 

 

Ad 10 – Valg til Skovdam-udvalget 

Skovdam-udvalget består nu af: 

Henrik Hansen (Gamby) 

Karl-Erik (Kalle) Ussing (Gamby) 

Susanne Boesen (Ejby) 

Ingemann Jensen (Glamsbjerg) 

Rune Rasmussen (Assens) 

Charlotte List (1. Melfar) 

 

Ad 11 – Beretning fra Friluftsrådet 

Der var ingen kredsrepræsentanter til stede, hvorfor punktet bortfaldt. 

 

Ad 12 – Beretning fra BP fonden 

Mikkel var desværre blevet forhindret, hvorfor punktet bortfaldt. 

 

Ad 13 – Korpsledelsens aktiviteter og planer v/Christine Fribert 

De næste 6 år vil der ske en programrevision (hvorfor, hvordan, hvad kan vi, hvad skal vi). Korpset arbejder på en 

bedre sammenhæng og mere mening, bl.a. gennem lederkurser, åben bevægelse, ny aktivitetsdatabase, nyt 

hovedudvalg (gruppeliv). Læs nærmere om korpsets planer på dds.dk. 

 

Ad 14 - Eventuelt 

Skovdams Lederøkse blev givet til Henrik Hansen for hans indsats i Skovdam-udvalget og for divisionen som helhed. 

På vegne af Maja og sig selv overdrog Allan divisionen til den nye ledelsespatrulje og takkede for de 8 måneder. 

Glenn takkede den afgående ledelse for at have holdt liv i divisionen. 

 

Dirigenten takkede for i aften. 

 

 

Referent 

Charlotte List 


