Referat ordinært divisionsrådsmøde onsdag den 23. april 2014
Med følgende dagsorden, i henhold til § 26.1.:
1. Valg af dirigent og referent
2. Beretninger
a. Divisionsledelsen
b. Skovdam-udvalget
3. Fremlæggelse af årsregnskab 2013 til godkendelse
4. Behandling af indkomne forslag
5. 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.
6. Vedtagelse af justeret budget for indeværende år, og fremlæggelse af foreløbigt budget for 2015, herunder
fastsættelse af kontingent for 2015
7. Fastsættelse af antallet af medlemmer af Ledelsespatruljen under hensyntagen til § 29.2.
Divisionen foreslår 6 personer
8. Valg til Ledelsespatruljen
Divisionschef Louise Boesen

(modtager ikke genvalg)

kandidat: John Haugaard

Divisionschef Lenette R. Grandt

(modtager ikke genvalg)

kandidat: mangler

Medlem Niels K. Nielsen

(modtager genvalg for 2 år)

Medlem Tine Christensen
Medlem Christina Rasmussen
2 suppleanter
9. Valg af revisor Henrik Ladeby
(modtager genvalg)
Valg af revisorsuppleant Charlotte List (modtager ikke genvalg)
10. Valg til Skovdam-udvalget
Medlem Charlotte List

(modtager genvalg for 2 år)

Medlem Rune Rasmussen

(modtager genvalg for 2 år)

Medlem Susanne Boesen

(modtager genvalg for 2 år)

Medlem Ingemann Jensen

(modtager genvalg for 2 år)

11. Beretning fra en eller flere af Det Danske Spejderkorps’ Kredsrepræsentanter i Friluftsrådet
12. Beretning fra BP fonden v/divisionsrepræsentant Mikkel Rahbek
Valg af afløser for divisionsrepræsentant Preben Christensen
13. Orientering om korpsledelsens aktiviteter og planer
14. Eventuelt
Ad 1 – Valg af dirigent og referent
Jan Mathiasen (Herkules) 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 – Beretninger
Divisionschef Lenette R. Grandt aflagde divisionsledelsens beretning:
Det har været et godt, men hårdt år, hvilket også er årsagen til, at begge divisionschefer har valgt at stoppe.

Divisionen har siden sidste divisionsrådsmøde afholdt divisionsturnering i Bededagsferien, patruljekursus for troppen
i september, Barske for troppen i november, PL/PA-kursus for junior og mini i november, sæbekasseløb for junior i
februar (sæbekasseløb 2015 afholdes i Kolding) samt PL/PA-kursus for troppen i marts. Vandretur for mini/mikro i
november blev aflyst, da der ikke var nogen, der meldte sig til at stå for det. Skal et arrangement afholdes, skal der
være nogle, der melder sig til at stå for det. Og som altid, mangler der hjælpere til at planlægge/afholde samtlige
arrangementer!
Det er ikke divisionsledelsen/ledelsespatruljen, der skal stå for alt. Hvis der er flere, der melder sig til at hjælpe med at
planlægge/arrangere diverse arrangementer, vil divisionsledelsen få mere tid til at arrangere noget for lederne!
Ledelsen har fået den nye hjemmeside i DDS-regi op at stå (www.skovdam.gruppe.dds.dk)
De to afgående divisionschefer takkede for 2 gode år (trods alt) 
Der var et enkelt spørgsmål til beretningen om, hvorfor den kommende divisionsturnering ikke omfatter seniorer.
Hertil svarede divisionsledelsen, at der ikke er nogen, der har meldt sig til at planlægge den del af
divisionsturneringen.
Beretningen blev herefter godkendt.
Henrik Hansen aflagde Skovdam-udvalgets beretning:
Henrik præsenterede Skovdam-udvalget: Ingemann, Rune, Kalle, Susanne, Charlotte og sig selv. Der kan sagtens være
flere i udvalget!
Skovdam-udvalget sørger for, at Skovdam er et dejligt sted at komme. De slår græs, sørger for brænde og rafter,
håndterer rotter, lapper huller i gulvet på udendørs toiletter, tager hånd om brandtilsyn, sørger for rengøring, maling
osv. Der inviteres til arbejdsdag 2 gange om året, senest var der kun én gruppe ud af 16, der mødte op med frivillige til
arbejdsdag. På arbejdsdagen blev der bl.a. slebet og lakeret borde, og efterfølgende har vi fået slebet og lakeret gulvet
i pejsestuen, så nu er der blevet dejligt lyst derinde.
Beretningen blev herefter godkendt.
Ad 3 – Årsregnskab 2013 til godkendelse
Kasserer Ingemann Jensen fremlagde regnskab for 2013. Regnskabet viser et overskud på næsten kr. 48.000. Der var
egentlig et noget højere overskud, idet der var stort overskud på arrangementer. Vi får et tilskud til aktiviteter på ca.
kr. 28.000, så vi skal helst have ca. kr. 28.000 i underskud netop på arrangementer. Divisionsledelsen besluttede derfor
at betale penge tilbage til de grupper, der havde været med på diverse arrangementer. Der blev tilbagebetalt kr. 55 pr.
aktivitetsperson.
Udlejningen er gået rigtig godt, der er ca. kr. 14.000 i overskud.
Posteringen ”Arrangementer og aktiviteter” under Indtægter er til rafter m.m., der bruges ved diverse arrangementer.
Beløbet er ”indbetalt” af indtægterne fra arrangementer.
Formuen er på ca. kr. 900.000.
Regnskabet blev godkendt.
Ad 4 – Indkomne forslag
Der var ikke indkommet nogen forslag.
Ad 5 – Væsentlige beslutninger om divisionens fremtid
a) John Haugaard orienterede om, at den udsendte udviklingsplan 2014-2015 ligner den fra sidste år, men dog er
blevet ”moderniseret” i forhold til korpsets tiltag. Divisionsledelsen vil prøve at arbejde lidt mere i
gruppeudvikling. Udviklingsplanen blev vedtaget.
b) Ingen punkter under øvrige beslutninger om divisionens udvikling

Ad 6 - Vedtagelse af justeret budget for indeværende år, og fremlæggelse af foreløbigt budget for 2015, herunder
fastsættelse af kontingent for 2015
Budget 2014 samt fastsættelse af kontingent 2015: Kasserer Ingemann Jensen fremlagde budgetterne. Det justerede
budget for 2014 viser et overskud på ca. kr. 19.000 og for 2015 budgetteres der med et overskud på ca. kr. 44.000.
Det justerede budget for 2014 samt det foreløbige budget for 2015 blev vedtaget og kontingentet fortsætter uændret
(kr. 50 pr. spejder pr. år).
Skovdam-udvalget v/Henrik Hansen spurgte, om vi kunne overflytte nogle af de mange penge til vedligeholdet af
hytten, som bl.a. trænger til nyt tag og bedre isolering. Der var herefter debat frem og tilbage. Det blev besluttet, at
sætte budgettet for vedligehold op med det aktuelle overskud samt at der samtidig hermed signaleres, at vedligehold er
en nødvendighed. Også her vil en øget frivillig indsats være en fordel, idet vi kan undgå udgifter til professionel
vedligehold. Dog vil større projekter som nyt tag naturligvis foretages af professionelle.
Ad 7 – Fastsættelse af antallet af medlemmer af Ledelsespatruljen under hensyntagen til § 29.2
Divisionen foreslår 6 personer
Ad 8 – Valg til Ledelsespatruljen
Dirigenten konstaterede, at John Haugaard var kandidat til den ene divisionschef-post, og at Charlotte List havde
meldt sig som kandidat til den anden. Der var ikke andre kandidater, der meldte sig, så begge blev valgt. For at undgå,
at begge divisionschefer er på valg samtidig, blev det foreslået, at den ene for denne gang kun er valgt for 1 år.
Niels K. Nielsen blev genvalgt for 2 år.
Fie blev valgt for 1 år.
Nick Bach og Mads blev valgt for 2 år.
Louise Boesen blev valgt som suppleant.
Ledelsespatruljen består herefter af:
DC John Haugaard, Skovdam (på valg 2016)
DC Charlotte List, 1. Melfar (på valg 2015)
Kasserer Ingemann Jensen, Glamsbjerg (på valg 2015)
Niels Kofoed Nielsen, Skovdam (på valg 2016)
Fie Schmidt, Herkules (på valg 2015)
Nick Bach, 1. Melfar (på valg 2016) - ung
Mads Neergaard, Herkules (på valg 2016) - ung
Louise Boesen, Skovdam (på valg 2016) - suppleant
Ad 9 – Valg af revisor
(I indkaldelsen står der fejlagtigt, at Marianne Nørgaard og Helle Lisberg er på valg, men ifølge referatet fra 2013 blev
Henrik Ladeby valgt som revisor og Charlotte List som revisorsuppleant.)
Henrik Ladeby (Elbo) blev genvalgt som revisor.
Lenette R. Grandt (Assens) blev valgt som revisorsuppleant.
Ad 10 – Valg til Skovdam-udvalget
Alle 4 blev genvalgt, hvorefter Skovdam-udvalget fortsat består 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 forhindret, men Louise informerede kort om BP-fonden. Grupper kan søge penge til fx
telte, værktøj m.m.. www.bpfonden.dk. Vi kan have 2 repræsentanter i BP-fonden. Mikkel har oplyst, at det handler
om ét møde om året, med ca. ½ times forberedelse. Lene Glent-Madsen (1. Strib) blev valgt.
Ad 13 – Korpsledelsens aktiviteter og planer v/Dorte Haugaard
Korpsledelsen er ude på samtlige divisionsrådsmøder i hele landet, for korpsets udviklingsplan skal revideres. De har
valgt at få vores input via en samling ord, hvor vi hver især skal vælge ét ord, der giver god spejder-mening.
Ad 14 – Eventuelt
Niels K. Nielsen nævnte, at det kan være svært at få klanarbejdet i gang i de enkelte grupper, da der ofte kun er ganske
få seniorer i hver gruppe. Måske kunne man tænke i divisionsklan.
Ole nævnte, at der har været lidt mere gang i klan-arbejdet siden sommerferien. Charlotte bekræftede, at 1. Melfar har
en ”aktiv” klan, som har afholdt et par arrangementer sammen med de øvrige interesserede seniorer i divisionen. Der
var et par grupper, der ønskede kontakt-info. Der har ellers været sendt mail til alle grupper, men 1. Melfar sender
gerne kontakt-info igen 
Niels K. Nielsen nævnte divisionssommerlejren, som det vist har været tradition at afholde hvert 10. år. I så fald skal
der holdes en sådan i 2016. Er der interesse for det?
Ole Wakefield oplyste, at divisionssommerlejren ikke som sådan er en tradition, idet den har været afholdt i 1961,
1971 (divisionens 25 års jubilæum), 1996 (divisionens 50 års jubilæum) og 2006. Hvis der skal laves en
divisionssommerlejr, skal man i gang med planlægningen i meget god tid.
Flere mente, at en divisionssommerlejr ikke bør ligge i 2016, når der er tværkorpslig sommerlejr i 2017. Grupperne vil
gerne have hvert andet år til deres egne sommerlejre. I så fald bør en divisionssommerlejr først holdes i 2019 (og så
har vi i hvert fald god tid til planlægningen!). 2019 fik opbakning fra flere grupper.
John Haugaard takkede de to afgående divisionschefer, både for deres indsats og for samarbejdet. Divisionen har købt
en erkendtlighed til dem begge, og divisionsrådsmødet takkede dem med et tjikkerlikker.
3. Kolding spurgte, om divisionens kursus for nye ledere eventuelt kan genoptages. Det er divisionen villig til, hvis
der er opbakning til det.
John Haugaard nævnte, at man – for at få information ud til flere om diverse arrangementer – evt. kunne bruge andre
informationsplatforme end kun mail, fx Facebook. Man bør dog kunne gå ud fra, at alle læser sine mails. Ole gjorde
opmærksom på, at en gruppe på Facebook kan være gavnlig, men kun hvis der ”sker noget” på gruppen.
Fie og Lene (Herkules) foreslog, at der holdes møder andre steder end kun på Skovdam; at der holdes et ledermøde pr.
kvartal og at datoerne fastlægges, så man kan planlægge.
Skovdams Lederøkse blev givet til Karl-Erik (Kalle) for hans store indsats med vedligehold af Skovdam samt at han
altid er med i og på både Barske og Divisionsturnering. Divisionsrådsmødet takkede Kalle med et tjikkerlikker.
Dirigenten takkede for i aften.

Referent
Charlotte List

