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Referat af Divisionsrådsmøde torsdag den 5. maj 2022 kl. 19.00-21.00 
 
Med følgende dagsorden, i henhold til § 26, stk. 1: 

 

1. Velkomst og sang: nr. 86, Da jeg gik rundt derhjemme 

 

2. Valg af dirigent og referent 

Kirsa er valgt som dirigent og Ditte som referent  

 

3. Beretninger 

a. Divisionsledelsen v/divisionschefen  

i. Beretningen blev fremlagt mundtligt.  

b. Skovdam-udvalget v/Henrik Hansen 

i. Der har været lidt problemer med larmende lejere, som man har forsøgt at komme til 

livs.   

ii. Der har været travlt med at holde grunden omkring hytten.   

 

4. Fremlæggelse af årsregnskab 2021 til godkendelse v/kasserer Ingemann Jensen. 

Regnskabet vil blive fremlagt i hovedtal og med en kort gennemgang hvor der er store afvigelser. 

a. Vi har et fint overskud.  

b. Vi har fået lidt medlemstilskud.   

c. Der har kun været afholdt Barske Natløb i forhold til arrangementer.  

d. Vi har fået penge tilbage i EL.  

e. Vi er gode for 800.000  

 

5. Fremlæggelse af justeret budget for indeværende år, og fremlæggelse af foreløbigt budget for 2023. 

Begge til godkendelse.  

a. Vi regner ikke med aktivitetstilskud  

b. Det går godt med udlejning.   

c. Budgetterne ligner hinanden meget, da vi ikke ved hvad vi skal forvente.  

d. Divisionen er billig at drive. 

 

6. Fastsættelse af kontingent for 2022 v/kasserer Ingemann Jensen. Divisionsledelsen foreslår uændret 

kontingent.  

a. Vi fastholder kontingentet som det er nu.  

 

7. Behandling af indkomne forslag. Forslag, der ønskes behandlet under dette punkt, skal være fremsendt 

til Divisionsledelsen på mail ledelsen@skovdam.dk senest den 21. april 2022.  

a. Der er ikke kommet nogen forslag.  

 

8. Væsentlige beslutninger om divisionens fremtid, herunder 

a. Forelæggelse af divisionens udviklingsplan, til godkendelse.  

i. Udviklingsplanen kan læses på hjemmesiden.   

 

 

9. Sang: nr. 110, Spejderbror! Her er min hånd. 
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10. Valg til Divisionsledelsen (2 år): 

Divisionschef Michael Foldrup  (Ønsker ikke genvalg) 

Kasserer Ingemann Jensen   (Villig til genvalg) 

Medlem Kirsa Foldrup           (ikke på valg) 

Medlem Louise Boesen   (ikke på valg) 

Medlem Peter P. Holst   (ikke på valg) 

Medlem Anja Møller    (ikke på valg) 

Suppleant Rune Rasmussen   (på valg, vides ikke om han modtager genvalg) 

Suppleant      (på valg) 

 

 

Der er pt 5 medlemmer, vi skal være 6 for at ledelsen er lovlig.  

Ingemann modtager genvalg.   

Ditte Kaehne Kristensen er valgt som DC 

Rie Foldrup vælges ind i ledelsen.   

Tenna er valgt som suppleant  

Jakob er valgt som suppleant  

 

 

11. Valg af revisor og revisorsuppleant. På valg er Henrik Ladeby (Elbo) og John Haugaard (Assens). Pt. 

Vides det ikke om Henrik Ladeby eller John Haugaard genopstiller. 

a. Henrik fortsætter som revisor.  

b. John fortsætter som revisor suppleant.   

 

 

12. Valg til Skovdam-udvalget (2 år): 

Formand Henrik Hansen  (ikke på valg) 

Medlem Kalle Ussing   (ikke på valg) 

Medlem Louise Boesen  (På valg 2022) 

Medlem Ingemann Jensen  På valg 2022) 

Medlem Rune Rasmussen  (På valg 2022) 

Medlem Charlotte List  (ikke på valg) 

Medlem Alex Jensen   (På valg 2022) 

Der er plads til flere medlemmer i udvalget. Flere kandidater kan melde sig på divisionsrådsmødet. 

 

Louise fortsætter 

Ingeman fortsætter 

Jesper fra Aarup er på bud og det afventes om han træder ind.  

Der er altid plads til flere medlemmer.   

 

13. Eventuelt 

a. Uddeling af Skovdam divisions lederøkse. 

i. Øksen uddeles ikke i år grundet for lidt aktivitet i Skovdam Division.  

b. Uddeling af hæderstegn  

i. AG fra Aarup modtager korpsets hæderstegn for sin spejdertid.  

ii. Steffen fra Elbo gruppe modtager korpsets hæderstegn for at være med til at genoprette 

gruppen.  

 

14. Sang: nr. 62, Nu er jord og himmel stille. 


