Divisionsrådsmøde 2021

Indkaldelse til divisionsrådsmøde 27. maj 2021
Hermed indkaldes til ordinært divisionsrådsmøde i Kongslejre Division. Mødet finder sted torsdag d.
27. maj 2021, kl. 18.00 hos Torshøj Gruppe på Skovvej 39, 2635 Ishøj. Mødet vil af corona-hensyn foregå
udendørs og i tilfælde af dårligt vejr under overdækning af presenning. Mødet vil også blive tilbudt
som videokonference.
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 maj måned.
Tilmelding via Kongslejre.dk, senest fredag den 20. maj. Vi starter med spisning kl. 18, og selve mødet
starter kl 18:30. det er muligt på tilmeldingen at angive om man ønsker at spise med.

Dagsorden
A. Valg af dirigent og referent
●

DC foreslår Ole Andersen som dirigent og Kirsten Lihme som referent

B. Beretning fra divisionsledelsen med særlig fokus på, hvad divisionen har gjort for at fremme
spejderarbejdets værdier og udvikling
C. Fremlæggelse af årsregnskabet for det foregående år til godkendelse
●

Foreløbigt regnskab for 2020 er sendt ud sammen med indkaldelsen. Desværre er
regnskabet endnu ikke blevet revideret og underskrevet. Endeligt regnskab udsendes
snarest.

D. Behandling af indkomne forslag
●

Forslag skal være sendt til dc@kongslejre.dk, senest 13. maj 2021.

E. Væsentlige beslutninger om divisionens fremtid, herunder:
a. Forelæggelse af divisionens udviklingsplan med indsatsområder for indeværende år
b. Beslutninger i øvrigt om divisionens udvikling, spejderarbejde mv.
F. Vedtagelse af justeret budget for indeværende år og vedtagelse af budget og fastsættelse af
divisionskontingent for det følgender.
●
●
●

Justeret budget for 2020 er sendt ud sammen med indkaldelsen. Der er ikke foretaget
justeringer siden vedtagelsen sidste år.
Budget for 2021 er forsinket og vil blive udsendt snarest.
Divisionsledelsen foreslår uændret kontingent

G. Fastsættelse af antallet af divisionsledelsesmedlemmer under hensyntagen til § 29, stk. 2.
●

Divisionsledelsen foreslår et antal på 13 personer

H. Valg af en eller to divisionschefer, divisionskasserer og øvrige medlemmer af divisionsledelsen
DC

Søren Källstrøm

På valg, genopstiller

DC

Ledig

På valg

DK

Lene Jensen

Ikke på valg
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I.

DLM

Agnes Pedersen

DASEN (divisionsassistent for seniorgrenen),
Ikke på valg

DLM

Ole Andersen

På valg, genopstiller

DLM

Kristine (Kisser) Källstrøm

På valg, genopstiller

DLM

Roland (Baloo) Strip

På valg, genopstiller

DLM

Helene Robdrup

Ikke på valg

DLM

Kirsten Lihme

DAJUN (divisionsassistent for juniorgrenen)
Ikke på valg

DLM

Ditte Nielsen

DAMIN (divisionsassistenf for minigrenen)
Ikke på valg

DLM

Lotte Harlou

DAFAM (divisionsassistent for familiespejd), hvervet
i løbet af 2020, skal formelt vælges

DLM

Ledig

DAMIK (divisionsassistent for mikrogrenen)

DLM

Ledig

DASP (divisionsassistent for spejdergrenen)

Valg af revisor og evt. revisorsuppleant.
●
●

J.

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

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

K. Beretning fra spejdercentre og større arrangementer, jf. § 50, og tilsvarende, tilknyttet
divisionen
●

Divisionen har ikke sådanne centre eller større arrangementer tilknyttet.

L. Beretning fra og regnskab for Kongslejrelegatet
M. Nyt fra BUS Roskilde
N. Eventuelt
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