
Divisionsrådsmøde 2021
Referat af divisionsrådsmøde 27. maj 2021

Grupper til stede:

Bjarke Gruppe, Vigge Gruppe, Kongslejre Divsionsledelse, Skjoldungerne, Bjarke Gruppe,
Herfølgespejderne, Lyngspejderne, Jyllinge Gruppe, Torshøj og Skovtrop. DDS’ Korpsledelse er også
repræsenteret ved Magnus Kvorning.

A. Valg af dirigent og referent

Ole, Kongslejre Divison er valgt som Dirigent og Kirsten Lihme, Herfølgespejderne er valgt som
referent.

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

Gennemgået ved DC, Søren Källstrøm.

Beretningen er godkendt.

C. Fremlæggelse af årsregnskabet for det foregående år til godkendelse

Foreløbigt regnskab for 2020 er sendt ud sammen med indkaldelsen, desværre i en endnu ikke
revideret og underskrevet udgave. Den reviderede og underskrevne udgave kan findes på
www.kongslejre.dk. Der er ikke sket nogen ændringer i regnskabet.

Gennemgået ved divisionens kasserer Lene Jensen.

Årsregnskabet er godkendt.

D. Behandling af indkomne forslag

Ingen indkomne forslag.

E. Væsentlige beslutninger om divisionens fremtid, herunder:

a. Forelæggelse af divisionens udviklingsplan med indsatsområder for indeværende år

Søren fortæller om kommende planer, primært en kopi af 2020 grundet corona-situationen
som også har præget divisionens arbejde.

b. Beslutninger i øvrigt om divisionens udvikling, spejderarbejde mv.

Ingen øvrige beslutninger.
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F. Vedtagelse af justeret budget for indeværende år og vedtagelse af budget og
fastsættelse af divisionskontingent for det følgender.

Justeret budget for 2021 er sendt ud sammen med indkaldelsen. Der er ikke foretaget justeringer
siden vedtagelsen sidste år.

Budget for 2022 nåede ikke at blive udsendt, men gennemgået på mødet. Budget for 2022 kan
findes på www.kongslejre.dk

Divisionsledelsen foreslår uændret kontingent på kr. 48 pr. spejder pr. år.

Det noteres i referat at budgettet for 2022 ikke er opjusteret i forhold til medlemstilgangen i
2021-2022. (cirka 30 medlemmer)

Budgettet er godkendt.

G. Fastsættelse af antallet af div.ledelsesmedlemmer 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 Valgt for toårig periode

DC Ledig På valg

DK Lene Jensen Ikke på valg

DLM Ole Andersen Valgt for toårig periode

DLM Kristine (Kisser) Källstrøm Valgt for toårig periode

DLM Roland (Baloo) Strip Valgt for toårig periode

DLM Helene Robdrup Ikke på valg

DAFAM Zia Quist Valgt for toårig periode

DAMIK Ledig

DAMIN Ditte Nielsen Ikke på valg

DAJUN Ledig

DASP Ledig

DASEN Agnes Pedersen Ikke på valg

DAFAM: Divisionsassistent for familiespejd
DAMIK: Divisionsassistent for mikro
DAMIN: Divisionsassistent for Mini
DAJUN: Divisionsassistent for Junior
DASP: Divisionsassistent for Spejder (Trop)
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DASEN: Divisionsassistent for Senior

I. Valg af revisor og evt. revisorsuppleant.

Bjørn Truelsen valgt som revisor og Mona Jellesmark valgt som revisorsuppleant.

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

Sandra, Bjarke Gruppe er suppleant for Hans Hansen, og Sandra beretter.

Der er kommet ny struktur i Friluftsrådet, der afholdes møde i Sct. Agnes for Roskilde, Solrød,
Lejre eller Greve kommuner. Der planlægges at lave en temagruppe for adgang til Bistrupskoven
med indhegning. Hans Hansens beretning kan hentes på www.kongslejre.dk.

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

Beretning givet og regnskab fremlagt ved Søren Källstrøm.

Der kan søges til f.eks. udlandsrejser og andet – man kan læse mere på www.kongslejre.dk.

Skal der laves om på vedtægterne for Legatet, skal der stilles forslag til Divisonsrådsmøde

M. Nyt fra BUS Roskilde

Mie, Børne- og Ungdoms Samråd i Roskilde.

Mie sender et par ord til Søren, som er skrevet i

Der vil være en Julemærkemarch i 2021 i Roskilde.

Der ønskes input til områder, der kan bruges i forhold til Spejdernes Lejr.

Det tages til efterretning, at der ønskes input fra de andre kommuner i Kongslejre Division.

N. Eventuelt

Lyngspejderne kan ikke anerkendes af Køge Kommune

Henrik fra Lyngspejderne orienterer om en sag, der er foregået ved Køge Kommune. Køge
Kommune har ønsket at se Lyngspejdernes vedtægter. Lyngspejderne har indsendt vedtægter
fra DDS, hvortil Køge Kommune har meddelt, at Lyngspejderne derfor hører til København, og
derfor ikke kan modtage tilskud fra Køge Kommune. Sagen er ikke afsluttet endnu; men vi vil få

Kongslejre Division – www.kongslejre.dk



mere at vide.

Magnus, DDS Korpsledelsen beretter

Kongslejre er den største division i DDS – og DDS er den største spejderbevægelse i Danmark.

Der er workshop om forslaget til nye vedtægter på Hylkedam den 12. juni:

● Om fællesorganisationen kl. 9:30-12 og
● Om centre og arrangementer kl. 14-16

Der er også en online-workshop den 16. juni for alle interesserede med en opsamlende
præsentation af de væsentligste input, der er modtaget.

Der er valg i år til Korpsledelsen – kandidater kan stille op til Korpsrådet – tilmeldingsfrist er den
15. august 2021.

Input til online-mødeafholdelse

Det tages til efterretning, at når der afholdes møde på personligt fremmøde og virtuelt, så skal
der være en ordstyrer til de virtuelle deltager, og det vil være en fordel at have et system, der kan
administrere afstemninger.

Online den 1. juni 2021

Kirsten Lihme
Referent

Søren Källstrøm
Divisionschef
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