Referat ordinært divisionsrådsmøde onsdag den 17. april 2013
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 2012 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 2014, herunder
fastsættelse af kontingent for 2013
7. Fastsættelse af antallet af medlemmer af Ledelsespatruljen under hensyntagen til § 29.2.
Divisionen foreslår 6 personer
8. Valg til Ledelsespatruljen
a. Kasserer Ingemann Jensen

modtager genvalg

9. Valg af revisor Henrik Ladeby
Valg af revisorsuppleant Helle Lisby

modtager genvalg
???

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
Allan Ottesen (1. Melfar) 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.
Ad 2 – Divisionsledelsens beretning
DC Lenette Romsøe Grandt aflagde beretning:
Ledelsen har ved divisionsarrangementer valgt at følge de retningslinier, der blev lagt i 2011. Skal et arrangement
afholdes, skal der være nogle, der melder sig til at stå for det.
Divisionen har siden sidste divisionsrådsmøde afholdt divisionsturnering i Bededagsferien, patruljekursus for troppen
i september, Barske for troppen i november (Kolding), PL/PA-kursus for junior og mini i november samt
sæbekasseløb for junior i februar (Strib). Vandretur for mini/mikro i november blev aflyst, da der ikke var nogen, der
meldte sig til at stå for det. Ledelsen håber på, at grupperne træder velvilligt til ved kommende arrangementer.
Ledelsen har arbejdet på at få en ny hjemmeside i DDS-regi op at stå. Indtil videre har projektet dog været strandet
lidt, men der er udsigt til, at det snart bliver en realitet.
Det har været et godt år med hensyn til udlejning af Skovdam. Ledelsen har egenhændigt konstateret, at det er rigtig
dejligt med opvaskemaskine på Skovdam!
Ad 3 – Skovdam-udvalgets beretning
Henrik Hansen aflagde beretning:
Henrik præsenterede Skovdam-udvalget: Ingemann (Glamsbjerg), Rune (Assens), Kalle, Susanne, Charlotte og sig
selv. Der kan sagtens være flere i udvalget!

Det har været et forrygende udlejningsår, hvilket vi til dels kan takke Ingemann for. Træffes han ikke på telefonen, når
en potentiel lejer ringer, så ringer han hurtigt tilbage, så lejeren ikke behøver finde andre alternativer. Året har budt på
opvaskemaskine, lidt utæt tag, rottesikring af det udendørs toilet samt den sædvanlige pasning af hytte og område.
Græsslåning sker i sæsonen ca. hver 3. weekend og tager ca. 3 timer pr. gang, så Kalle og Henrik bruger en hel del tid
bare på det.
Ad 4 – Årsregnskab 2012 til godkendelse
Kasserer Ingemann Jensen fremlagde regnskab for 2012. Regnskabet viser et underskud på ca. kr. 46.000. Ledelsen
vidste godt, der ville komme et underskud, og vi har råd til det. Ingemann gjorde særligt opmærksom på, at udgiften til
arrangementer er ca. kr. 4.000 højere end indtægten ved arrangementer. Det er helt efter hensigten, idet vi budgetterer
med et underskud på arrangementer på kr. 20.000, hvilket svarer til det beløb vi har fået i tilskud fra Odense
Kommune, og som er øremærket til arrangementer/aktiviteter.
Af balancen pr. 31.12.2012 fremgår det, at vi har en ”rentekonto” med ca. kr. 60.000, og herfra dækkes det samlede
underskud. Nedskrivningen af ejendomsværdien skyldes, at den offentlige ejendomsværdi er faldet tilsvarende. Der
blev spurgt til, hvor man kunne se opvaskemaskinen i balancens aktiver. Den er desværre blevet glemt.
Regnskabet blev godkendt.
Ad 5 – Indkomne forslag
a) Divisionsledelsen foreslår, at lejen for Skovdam hæves med 10 %.
Forslaget begrundes med, at de reelle udgifter ikke matcher med det nuværende lejeniveau.
Efter debat blev forslaget vedtaget.
b) Divisionsledelsen foreslår, at grupper, der stiller med mindst 3 personer til arbejdsdag på Skovdam, får rabat
på kr. 500 pr. døgn på et ophold på Skovdam i 2013.
Efter debat blev forslaget vedtaget med følgende ordlyd: Grupper, der stiller med mindst 3 personer til
arbejdsdag på Skovdam, får rabat på kr. 500 pr. døgn på et ophold på Skovdam.
Ad 6 – Væsentlige beslutninger om divisionens fremtid
a) Den udsendte udviklingsplan 2013-2014 blev vedtaget.
b) Ingen punkter under øvrige beslutninger om divisionens udvikling
c) Budget 2013 samt fastsættelse af kontingent 2013: Kasserer Ingemann Jensen fremlagde budgetterne. Siden
med indtægter er desværre smuttet ud i det udsendte materiale, men korrekt materiale blev omdelt til mødet.
Der budgetteres med et overskud på ca. kr. 25.000.
Budgettet for 2013 blev vedtaget og kontingentet fortsætter uændret (kr. 50 pr. spejder pr. år).
Der blev spurgt ind til en post i det foreløbige budget for 2014 på kr. 10.000 til ture/lejre. Det er en sum, der er
afsat til tilskud til Blå Sommer 2014, men eftersom der nok først bliver stor lejr i 2017 (tværkorpslig lejr som i
2012), vil beløbet blive skubbet nogle år.
Ad 7 – Antal medlemmer i Ledelsespatruljen
Divisionsledelsen foreslår 6 personer i Ledelsespatruljen, da det hidtil har knebet med at finde personer nok. P.t. består
ledelsen af DC Louise Boesen, DC Lenette Romsøe Grandt (Assens), Ingemann Jensen (Glamsbjerg), Niels Kofoed
Nielsen (Fæstning), Christina Skov Rasmussen (Aarup) og Tine Lundsgård Christensen (Assens).
Der er endnu en kandidat (John Haugaard – se præsentation under Eventuelt) til ledelsen, så det blev vedtaget at
Ledelsespatruljen skal bestå af 7 personer.
Ad 8 – Valg til Ledelsespatruljen
Det fremgår desværre ikke indkaldelsen, hvem der er på valg. Det er Ingemann Jensen.
Den nye kandidat, John Haugaard, præsenterede sig selv:
Han har spejderledererfaring fra Horsens, Vildbjerg, Lemvig, Stevninghus og senest Spejdernes Lejr 2012. Arbejder i
København og har derfor nærmest ikke mulighed for at involvere sig i en gruppe, men vil gerne fortsat være i kontakt
med spejderlivet. Er gift med tropsassistent Dorthe i 1. Melfar.
Ledelsespatruljen består herefter af:
DC Lenette Romsøe Grandt, Assens (på valg 2014)

DC Louise Boesen, Ejby (på valg 2014)
Kasserer Ingemann Jensen, Glamsbjerg (på valg 2015)
Christina Skov Rasmussen, Aarup (på valg 2014)
Tine Lundsgård Christensen, Assens (på valg 2014)
Niels Kofoed Nielsen, Fæstning (på valg 2014)
John Haugaard (på valg 2015)
Ved en fejl blev der ikke valgt suppleant til Ledelsespatruljen.
Ad 9 – Valg af revisor
Henrik Ladeby (Elbo) blev genvalgt som revisor.
Charlotte List (1. Melfar) blev valgt som revisorsuppleant.
Ad 10 – Valg til Skovdam-udvalget
Skovdam-udvalget består igen 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 igen i år blevet forhindret, hvorfor punktet bortfaldt.
Ad 13 – Korpsledelsens aktiviteter og planer v/Joan Locht
Korpsets håber på et medlemstal i 2013 på 27.800 (p.t. er vi 26.786).
Der er overvejelser om at melde pigerne ind i drengenes verdensorganisation WOSM. Der skal dog stadig drøftes frem
og tilbage i forhold til bl.a. det tværkorpslige samarbejde.
Aktivitetshæfterne og den nye aktivitetsdatabase på nettet.
Gruppegejst for gruppeledere og divisionsledelse gentages i 2013 (sidste weekend i september).
Foreningsredskaber.dk – en side med gode værktøjer til din gruppe.
Woop App
Korpset arbejder med ejendomsstrategi – kortlægning af ejendomsbehov, herunder divisionernes ønsker/behov.
Der er vedtaget at arbejde med en tværkorpslig lejr 2017. Det er ikke besluttet at der ikke skal være Blå Sommer 2014,
men heller ikke at der skal.
Young Spokespersons – uddannes til i øjenhøjde at fortælle ikke-spejdere om, hvad det er der er så fedt ved at være
spejder.
Folkemøde på Bornholm 13-16. juni – DDS er selvfølgelig med.
Ny generalsekretær starter 1. juni. Generalsekretæren er chef (general) for de ansatte i korpset og
sekretær/sparringspartner for korpsledelsen.
Joan har ”arvet” os – eller vi har ”arvet” hende – og hun ville helst komme ud og møde alle grupperne i morgen, men
da det i sagens natur ikke kan lade sig gøre, opfordrer hun os til at bruge hende som problemknuser/sparringspartner
når/hvis behovet opstår. Hun ”holder øje” med vores medlemstal, og tager kontakt, hvis hun kan se, at vi har
problemer.

Ad 14 – Eventuelt
Henrik Hansen gjorde opmærksom på, at vi inden for en overskuelig årrække skal have nyt tag og isolering. Et slag på
tasken kr. 300.000. Han foreslår at der nedsættes en gruppe, der kan udarbejde et projekt og derefter søge tilskud hos
fonde. Der blev debatteret lidt om den mest hensigtsmæssige måde at sammensætte gruppen. Jan Jørgensen (Assens)
arbejder i et rådgivende ingeniørfirma og vil gerne være med i projekt-gruppen. Det blev besluttet, at Skovdamudvalget + Jan Jørgensen udarbejder projektet, hvorefter vi trækker på fonds-erfaringerne hos bl.a. Marianne Nørgaard
(1. Melfar).
Skovdams Lederøkse blev givet til Charlotte List for altid at give en hånd, når der er brug for hjælp og som altid
møder op, når der er arrangementer i divisionen.
Dirigenten takkede for i aften.

Referent
Charlotte List

