Til divisionsrådet i Svend Gønges Division
Hermed indkaldes der til divisionsrådsmøde i Svend Gønges Division.
Mødet finder sted lørdag d. 27. april 2019 i Dehnshytten, Strandgaardsvej 30, 4760 Vordingborg.
Hytten er åben fra kl. 12.
Kl. 12:15 spiser vi fælles frokost. Menuen består af jeres lækre mad, som I medbringer til det antal
personer, som I deltager, og som indgår i en fælles buffet. Divisionen klarer brød, smør og
drikkevarer.
Mødet starter kl. 13:15 og de fleste dagsordenspunkter foregår udendørs, så du skal være påklædt
efter vejret. Der serveres kaffe m.m. undervejs.
Dagsorden:
1. Valg af dirigent og referent
2. Beretning fra divisionsledelsen.
Skriftlig beretning kan ses på www.sgdspejder.dk fra d. 11/4-2019
3. Fremlæggelse af årsregnskab for 2018 til godkendelse
Regnskab 2018 er vedlagt denne indbydelse.
4. Behandling af indkomne forslag
Forslag, som ønskes behandlet, skal være divisionschefen i hænde senest den 13/4 2019.
5. Væsentlige beslutninger om divisionens fremtid, herunder:
a. Divisionens udviklingsplan med indsatsområder:
Udviklingsplan for 2017 – 2020 blev vedtaget på divisionsrådsmødet i 2017.
b. Beslutninger i øvrigt om divisionens udvikling, spejderarbejde mv.
6. Budget:
a. Vedtagelse af justeret budget for 2019.
b. Vedtagelse af budget for 2020 og fastsættelse af divisionskontingent og lejebeløb
for Dehnshytten for 2020.
Budget for 2019 og 2020 er vedlagt denne indbydelse.

7. Fastsættelse af antallet af divisionsledelsesmedlemmer under hensyntagen til § 29, stk. 3.
Divisionsledelsen foreslår en sammensætning på op til 8 medlemmer,
heraf 2 divisionschefer og eksklusiv divisionskasserer.
8. Valg til divisionsledelsen
DC Vakant- Kandidat: Carsten Christiansen
DC Pia Lohse – på valg, kan ikke genvælges. Kandidat: Christian Rasmussen (Klaphat).
DK Pia Poulsen – ikke på valg, men ønsker fremover alene at varetage kassereropgaven og
dermed indstille det øvrige divisionsledelsesarbejde.
DA Christina Præstegaard – ikke på valg.
DA Jane Kargo Bønnelykke Rode – ikke på valg.
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9. Valg af medlemmer til Hyttelauget.
Niels Hovgaard – på valg, kan genvælges.
10. Valg af revisor og revisorsuppleant
Revisor Sonja Hansen – på valg, kan genvælges.
Revisorsuppleant Benny Agergaard – på valg, kan genvælges.
11. Skriftlig beretning fra Det Danske Spejderkorps' kredsrepræsentanter i Friluftsrådet
12. Beretning fra spejdercentre og større arrangementer, jf. §50, og tilsvarende, tilknyttet
divisionen
Beretning fra Zaxsez.
13. Eventuelt.
Mange spejderhilsner
DC Pia Lohse

Kontaktoplysninger på DC:
DC Pia Lohse Mortensen, mail lohsepiamortensen@gmail.com

