
Divisionsrådsmøde 2022
Referat af divisionsrådsmøde 25. april 2022
Mødet afholdt mandag d. 25. april 2022, kl. 18.00 i Gildehuset, Sct. Agnes 2A, 4000 Roskilde.

I år blev mødet ikke tilbudt som en virtuel begivenhed, men udelukkende med fysisk fremmøde.
Traditionen tro bød divisionen på fællesspisning inden selve mødet.

Deltagende grupper

Repræsenteret Ikke repræsenteret

Bjarke Gruppe Hjalte Gruppe

Vigge Gruppe Peder Syv Gruppe

Gundsø Gruppe Gadstrup Gruppe

Jyllinge Gruppe Køge Søspejd - Ivar Huitfeldt

Skjoldungerne Lejre Gruppe

Herfølgespejderne

Skovtrop

Lyngspejderne

Køgespejderne

Radulf Gruppe

Grevespejderne

Svend Grate

Thorshøj Gruppe

Dagsorden

1) Valg af dirigent og referent

2) Fremlæggelse af divisionens beretning

3) Fremlæggelse og godkendelse af årsregnskabet for 2021

4) Fremlæggelse og godkendelse af justeret budget for indeværende år

5) Fremlæggelse og godkendelse af budget for 2023

6) Vedtagelse af kontingent for det kommende år (2023)

7) Behandling af indkomne forslag

8) Vedtagelse af udviklingsplan
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9) Fastsættelse af antal pladser i divisionsledelsen

10) Valg af bestyrelsen (gælder for en toårig periode)

11) Valg af revisor og evt. revisorsuppleant.

12) Beretning fra og regnskab for Kongslejrelegatet

13) Forslag om nedlæggelse af Kongslejrelegatet

14) Eventuelt sidste nyt fra korpsledelsen

15) Eventuelt

1) Valg af dirigent og referent

DC Søren Källstrøm valgt som dirigent og DLM Helene Robdrup valgt som referent.

2) Fremlæggelse af divisionens beretning
Søren fremlægger et corona-præget år, hvor der blev afholdt divisionslejr og divisionsdyst i 2021 med
en masse coronarestriktioner, men også gode spejderaktiviteter

Juniornatløb blev afholdt og var traditionen tro en stor succes.

DYTTIN – blev desværre aflyst igen i år.

Grenkoordinatorer: vi vil gerne have koordinatorer for hver gren.

Fælles grenledermøder – herunder et møde med temaet ”kommunikation i øjenhøjde”

Online-møder om de nye vedtægter.

Deltagelse på Korpsrådsmøde

Lederarrangementer: Ny leder-kursus, stjernetur og mad-i-det-fri-aften. Alt sammen velbesøgte
arrangementer.

Udviklingen i medlemstallet er rimelig stabil fra sidste år og stigende, hvis man ser tallene over et par
år.

3) Fremlæggelse og godkendelse af årsregnskabet for 2021

Vi har lavet et lille overskud på Divisionssommerlejren, men det er ikke stort og vi valgte til gengæld
at nedsætte opkrævningen fra grupperne.

Samlet er vi er landet på et overskud.

Der bliver spurgt ind til administrationsudgifterne, som er sænket. Dette skyldes, at vi har taget
kassérer-posten hjem.

Årsregnskabet godkendes.

4) Fremlæggelse og godkendelse af justeret budget for indeværende år

Der bliver spurgt ind til de øgede udgifter til KRM – dette skyldes, at vi budgetterer med en
deltagende divisionsledelse, som skal deltage fysisk.

Der tales om budget for tropsspejderne – de kan hurtigt ”koste lidt mere” end familiespejderne, fordi
deres aktiviteter ofte er mere omkostningsfulde.
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Der kommenteres på det lille beløb til seniorgrenen. Hvis seniorerne har et konkret forslag til en
aktivitet, så synes vi de skal kontakte divisionsledelsen – så vil vi se, hvor vi kan finde pengene.

Divisionen er meget modtagelige over for nye arrangementer i grenene. Man kan kontakte sin
grenkoordinator eller divisionsledelsen, hvis man ikke har en grenkoordinator, så er vi meget åbne
over for flere aktiviteter.

Budgettet godkendes.

5) Fremlæggelse og godkendelse af budget for 2023

Vi har gennemgået det kort.

Budgettet godkendes.

6) Vedtagelse af kontingent for det kommende år (2023)

Kontingent forbliver uændret.

7) Behandling af indkomne forslag

Ingen indkomne forslag.

8) Vedtagelse af udviklingsplan

Divisionsledelsen har afsat en weekend i juni, hvor der lægges en udviklingsplan for de næste 4 år.

Det divisionsledelsen indtil videre har drøftet er, at vi gerne vil udvikle os som divisionsledelse og vi vil
gerne have flere grenkoordinatorer. Vi vil gerne have flere arrangementer for spejdere og ledere. Vi vil
gerne have udvikle ledere og grupper. Vi vil arbejde med kommunikation udad, indad, opad og
nedad.

Der kommer et forslag om arrangementer til de mindre grene i løbet af foråret, så de prøver at
komme på telttur sammen med andre. Der efterspørges kommunikation til ledere, når der er behov
for hjælpende hænder.

Ønske om, at vi hver gang vi kommunikerer ud i grupperne også kommunikerer til gruppelederne.
Dette kan selvfølgelig godt lade sig gøre. Grupperne vil gerne vide, hvis vi mangler hjælpere – og også
gerne HVAD vi har brug for hjælp til.

Fælles ledermøder kan med fordel rykkes rundt i forskellige grupper, for at sikre opmærksomhed fra
forskellige grupper på aktiviteterne i divisionen.

Mere uformel kommunikation – så vi ikke drukner i mængden af mails.

Udviklingsplan er besluttet.

9) Fastsættelse af antal pladser i divisionsledelsen

Divisionsledelsen foreslår et antal på 12 medlemmer. Godkendt.
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10) Valg af bestyrelsen (gælder for en toårig periode)

Divisionsledelsen og bestyrelse er to ord for samme gruppering af personer.

Lene, Ditte og Helene blev genvalgt. Karsten og Jonas der er kommet til siden sidste
divisionsrådsmøde blev officielt valgt ind i divisionsledelsen.

Bestyrelsen/divisionsledelsen for det kommende år ser dermed således ud

Titel Navn Sidst valgt Status

DC Søren Källstrøm 2021 Ikke på valg

DC Ledig

DK Lene Jensen 2022 Valgt for to år

DAFAM Karsten Sørensen 2022 Valgt for to år

DAMIK Ledig

DAMIN Ditte Nielsen 2022 Valgt for to år

DAJUN Ole Andersen 2021 Ikke på valg

DASP Jonas Peytz 2022 Valgt for to år

DASEN Ledig

DLM Kristine (Kisser) Källstrøm 2021 Ikke på valg

DLM Roland (Baloo) Strip 2021 Ikke på valg

DLM Helene Robdrup 2022 Valgt for to år

11) Valg af revisor og evt. revisorsuppleant

Bjørn Trulstrup Hansen blev valgt som revisor for en et-årig periode. og Henrik Volt (Kasserer i
Skovtrop) blev valgt som revisorsuppleant.

12) Beretning fra og regnskab for Kongslejrelegatet

John Søgaard (kasserer for Kongslejrelegatet) fremlægger. Der har ikke været nogen aktivitet i legatet
det seneste år. Generelle omkostninger og negative renter har kostet i alt 1.600 kr.

13) Forslag om nedlæggelse af Kongslejrelegatet

Forslaget affødte forskellige holdninger til nedlæggelsen og forslag til hvordan vi kan fortsætte herfra.

● Der foreslås at pengene i stedet doneres til jamboree-spejdere indtil der ikke er flere.
● Annelise fortæller om, hvor meget det kræver at vedligeholde de kasser, som der er i dag.

Derfor argumenterer hun for, at pengene kommer ud til grupperne, da divisionen
● John argumenterer for, at grupper, som gerne vil have startkapital til at bygge/ udvide, har haft
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glæde af legatet.
● Der er forslag om, at forslaget præciseres mere, inden der tages endelig beslutning i

Divisionsrådet – herunder, hvad konsekvenserne er for at lukke legatet ned.

Divisionsledelsen trækker forslaget tilbage og vil vende tilbage med et mere gennemarbejdet oplæg
til hvad fremtiden skal være for legatet. Der vil blive lavet flere oplæg, som divisionsrådet kan stemme
imellem.

14) Eventuelt sidste nyt fra korpsledelsen

Ingen repræsentanter fra korpsledelsen til stede.

15) Eventuelt

Der gøres reklame for juniorlederkursus, som kan findes på www.dds.dk: “Juniorledelse i børnehøjde i
Det Danske Spejderkorps”.

Se flere spændende og andre kurser fra korpset her.

Der er ønske om, at lederne i grupperne får adgang til divisionens materialeliste, så de ved, hvad man
kan låne af divisionen. Det bliver formidlet i næste nyhedsbrev.

Dato: Dato:

____________________________________ ____________________________________

Søren Källstrøm, dirigent Helene Robdrup, referent
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https://dds.dk/arrangement/juniorledelse-i-boernehoejde
https://dds.dk/arrangement/juniorledelse-i-boernehoejde
https://dds.dk/arrangementer

