R E F E R A T fra
Divisionsrådsmøde i Svend Gønges Division lørdag d. 16. april 2016 i Dehnshytten
Dagsorden:
1. Valg af dirigent: Benny Agergaard og referent Kirsten Smidt Hansen
Dirigenten konstaterede, at divisionsrådsmødet var lovligt indvarslet og bød velkommen til medlem af
korpsledelsen Kristine og øvrige fremmødte. Alle grupper viste sig at være repræsenteret med undtagelse
af Haslev og Søspejderne, og Søren og Bo fra divisionsledelsen havde meldt afbud.
Pia Lohse proklamerede, at divisionsledelsen afvikler en spejderdåb til de, der første gang deltager i et
divisionsrådsmøde – ved mødets slutning!
Mødets form blev gennemgået, idet de orienterende og besluttende punkter nedenfor blev drøftet på 5
poster i området. Gruppeinddeling og iført kaffekop gik ”løbet” i gang …
Kl. 16 samledes alle igen i hytten og mødets dagsorden blev genoptaget. Der var 29 stemmeberettigede.
Se også bilag vedr. referat/kommentarer, der faldt på de 4 poster.
2. Beretning fra divisionsledelsen med særlig fokus på, hvad divisionen har gjort for at fremme
spejderarbejdets værdier og udvikling
Skriftlig beretning kunne ses på www.sgdspejder.dk fra fredag den 01.04.2016.
Godkendt med applaus
3. Fremlæggelse af årsregnskab for 2015 til godkendelse
Regnskab 2015 var vedlagt indbydelsen.
Godkendt med applaus.
4. Behandling af indkomne forslag
Der var ikke indkommet nogen forslag
5. Væsentlige beslutninger om divisionens fremtid, herunder:
a. forelæggelse af divisionens udviklingsplan med indsatsområder for 2016
HC Gravesen: Udvikling af gruppeledelse – forslag på fokus på formands- og
bestyrelsesarbejdet
Godkendt med applaus.
b. beslutninger i øvrigt om divisionens udvikling, spejderarbejde mv.
OK med opbakning af lederarrangementer, ekstra børnearrangmenter og transport af
materiel til SL2017 (kr. 25.000)
Ønske: en shelter mere i Dehnshytten …
6. Budget:
a. Vedtagelse af justeret budget for 2016
Justeret budget godkendt med applaus
b. Vedtagelse af budget for 2017 og fastsættelse af divisionskontingent og lejebeløb for
Dehnshytten for 2017.
Budget for 2016 og 2017 var vedlagt indbydelsen.
Godkendt med applaus

7. Fastsættelse af antallet af divisionsledelsesmedlemmer under hensyntagen til § 29, stk. 2.
Divisionsledelsen foreslår en sammensætning på op til 8 medlemmer, heraf 2 divisionschefer og 1 kasserer.

8. Valg til divisionsledelsen
Ny divisionsledelse:
DC Jens Ole Suldrup – genvalgt
DC Pia Lohse – ikke på valg
DK Pia Poulsen genvalgt
DA Søren Haugaard – ikke på valg
DA Bo Gyldenkærne – ikke på valg
DA H.C. Gravesen – genvalgt
Christina Præstegaard – nyvalgt
Carsten …… - nyvalgt

9. Valg af medlemmer til Hyttelauget.
Kim Christiansen – genvalgt
10. Valg af revisor og revisorsuppleant
Revisor Sonja Hansen – genvalgt
Revisorsuppleant Benny Agergaard – genvalgt
11. Skriftlig eller mundtlig beretning fra en eller flere af Det Danske Spejderkorps' kredsrepræsentanter i
Friluftsrådet
Beretning taget til efterretning
12. Beretning fra spejdercentre og større arrangementer, jf. § 50, og tilsvarende, tilknyttet divisionen.
Der kunne have været en beretning om Zaxsez arbejde – det arbejdes der på til kommende år.
13. Eventuelt.
Pia Lohse rettede en stor TAK til de afgåede medlemmer af divisionsledelsen. Joan Juhl Andersen og
Nanna Juhl Andersen, der begge har været med i 4 år og gjort et godt arbejde. Tørklædet af – og
modtagelse af gavekort som synlig tak for hjælpen.
Jonas Suldrup, Benny Agergaard og Kirsten Smidt Hansen fik tak for henholdsvis servicering fra køkkenet,
dirigentrollen og referentjobbet – og alle modtog en æske med de lækreste chokoladestænger skulle vi hilse og
sige
Mødet afsluttedes kl. 17.
Med spejderhilsen

_____________________________

________________________

Benny Agergaard/dirigent
Dato:__________________

Referent Kirsten Smidt Hansen, 30.04. 2016

Pia Lohse/DC
Dato:_________________

__________________________
Jens Ole Suldrup/DC
Dato: ______________________

