
 

   

 

Divisionsrådsmøde 2020 
Indkaldelse til divisionsrådsmøde 15. juni 2020 
Hermed indkaldes (i tredje forsøg grundet Corona-restriktioner) til ordinært divisionsrådsmøde i 
Kongslejre Division. Mødet finder sted mandag d. 15. juni 2020, kl. 18.00 hos Skovtrop på Halvejen 11, 
4632 Bjæverskov.  

Korpsledelsen har på baggrund af Corona-situationen i samfundet udstedt en generel dispensation 
der i år tillader at divisionsrådsmøder kan afholdes frem til og med august måned. 

Vi ønsker at få afholdt mødet inden sommerferien og vii respekterer selvfølgelig regler for 
forsamlinger der måtte være gældende pr. 15/6. Skulle det ske at vi ender med for mange tilmeldte i 
forhold til hvad der måtte være tilladt forbeholder vi os retten til at begrænse antallet af 
tilstedeværende, fx ved at sætte et maksimum antal deltagere pr. gruppe. I så fald vil vi etablere 
videomøde så øvrige har mulighed for at følge med hjemmefra. En sådan eventuel restriktion vil blive 
meldt ud når vi kender det endelige deltagerantal, hvorfor det er vigtigere end aldrig før at I tilmelder 
jer på divisionens hjemmeside. 

Tilmelding via Kongslejre.dk, senest fredag den 12. juni. Vi starter med et stykke smørrebrød eller to kl. 
18, og selve mødet starter kl 18:30. det er muligt på tilmeldingen at angive om man ønsker at spise 
med. 

Dagsorden 

1) Valg af dirigent og referent 

● DC foreslår Ole Andersen som dirigent og Kirsten Lihme som referent 

2) Beretning fra divisionsledelsen med særlig fokus på, hvad divisionen har gjort for at fremme 
spejderarbejdets værdier og udvikling 

● Beretning for 2019 er udsendt med indkaldelsen 

3) Fremlæggelse af årsregnskabet for det foregående år til godkendelse 

● Regnskab for 2019 er udsendt med indkaldelsen. 

4) Behandling af indkomne forslag 

● Forslag skal være sendt til dc@kongslejre.dk, senest 13. maj 2020. 

5) Forelæggelse af divisionens udviklingsplan med indsatsområder for indeværende år 

● Divisionens planer for 2020 er udsendt med indkaldelsen 

6) Beslutninger i øvrigt om divisionens udvikling, spejderarbejde mv. 

● Divisionsledelsen har ikke yderligere der ønskes besluttet 

7) Vedtagelse af justeret budget for indeværende år og vedtagelse af budget og fastsættelse af 
divisionskontingent for det følgender. 

● Budget er udsendt med indkaldelsen 
● Divisionsledelsen  foreslår uændret kontingent 

8) Fastsættelse af antallet af divisionsledelsesmedlemmer under hensyntagen til § 29, stk. 2. 

● Divisionsledelsen foreslår at fastholde antallet på 14 personer 
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9) Valg af en eller to divisionschefer, divisionskasserer og øvrige medlemmer af divisionsledelsen 

DC  Søren Källstrøm  Ikke på valg 

DC  Ledig  På valg 

DK  Anders Rich  På valg, ønsker ikke genvalg 
Divisionsledelsen foreslår Lene Jensen 

DLM  Agnes Pedersen  DASEN (divisionsassistent for seniorgrenen),  
på valg og genopstiller,  

DLM  Jesper Rude Selknæs  På valg, ønsker ikke genvalg 

DLM  Ole Andersen  Ikke på valg 

DLM  Kristine (Kisser) Källstrøm  Ikke på valg 

DLM  Roland (Baloo) Strip  Ikke på valg 

DLM  Helene Robdrup  Ønsker at stille op, hvervet i løbet af 2020 

DLM  Kirsten Lihme  Ønsker at stille op som DAJUN (divisionsassistent 
for juniorgrenen), hvervet i løbet af 2020 

DLM  Ditte Nielsen  Ønsker at stille op som DAMIN (divisionsassistenf 
for minigrenen), hvervet i løbet af 2020 

DLM  Ledig  DAFAM (divisionsassistent for familiespejd) 

DLM  Ledig  DAMIK (divisionsassistent for mikrogrenen) 

DLM  Ledig  DASP (divisionsassistent for spejdergrenen) 

 

10) Valg af revisor og evt. revisorsuppleant. 

● Bjørn Truelsen Hansen genopstiller som revisor og 
● Mona Jellesmark genopstiller som revisorsuppleant 

11) Beretning og regnskab fra Kongslejrelegatet 

● Kongslejrelegatets regnskab for 2019 (samt 2018 som ikke blev fremlagt sidste år) er 
udsendt med indkaldelsen. 

12) Skriftlig eller mundtlig beretning fra en eller flere af Det Danske Spejderkorps’ 
kredsrepræsentanter i Friluftsrådet 

● Hans Hansens beretning forventes at kunne læses på kongslejre.dk inden mødet 

13) Nyt fra BUS Roskilde ved vores repræsentant Mie Skovbæk 

● Ansøgning til leder-træner-puljen 
● Julemærkemarchen og vandrepokalen vandrestaven 

14) Eventuelt 
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