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Referat af divisionsrådsmøde i Svend Gønges Division, DDS,
lørdag den 21. april 2018
i Dehnshytten, Strandgaardsvej 30, 4760 Vordingborg.

Vi startede med fælles frokost hvor deltagerne havde medbragt dejlig mad til en fælles buffet.
1. Valg af dirigent og referent
 Mette Høgh Christiansen blev valgt til dirigent.
 Pia Poulsen blev valgt til referent.
 Lasse Christensen og Connie Møller Jensen blev valgt til stemmetællere.
 Der var 25 stemmeberettigede deltagere i mødet.
Mødet flyttede udenfor hvor deltagerne i patruljer på tværs af grupper på 3 poster drøftede og
gav input til mødets emner:
i. Beretning, regnskab, budget, kontingent og Dehnshytten.
ii. Ny organisering.
iii. Kandidater til divisionsledelsen.
2. Beretning fra divisionsledelsen med særlig fokus på, hvad divisionen har gjort for at
fremme spejderarbejdets værdier og udvikling
 Skriftlige beretninger var udsendt på forhånd.
 Beretningerne blev godkendt.
3. Fremlæggelse af årsregnskab for 2017 til godkendelse
 Regnskab 2017 blev godkendt.
4. Behandling af indkomne forslag
 Der var ikke indkommet nogen forslag.
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.
 Der var opbakning til forslaget til ny struktur for arbejdet i divisionen.
 Kommentarerne fra den udendørs post tages med i det videre arbejde.
 Organisationsdiagram indsat efter referatet.
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6. Budget:
a. Vedtagelse af justeret budget for 2018
 Justeret budget for 2018 blev vedtaget.
b. Vedtagelse af budget for 2019 og fastsættelse af divisionskontingent og lejebeløb for
Dehnshytten for 2019.
 Budget, uændret kontingent (60 kr. pr. medlem) og uændrede lejebeløb for 2019 blev
vedtaget.
 Divisionsrådet bad divisionsledelsen vurdere om hytteudlejningspriserne eventuelt kan
justeres i næste budget.
7. Fastsættelse af antallet af divisionsledelsesmedlemmer under hensyntagen til §29, stk. 3.
 Divisionsledelsens sammensætning blev vedtaget til at bestå af op til 7 medlemmer,
heraf to divisionschefer og 1 kasserer.
8. Valg til divisionsledelsen
 DK Pia Poulsen blev genvalgt.
 DA Christina Præstegaard blev genvalgt.
 DA Carsten Christiansen blev genvalgt.
 DA Christian Rasmussen (klaphat) blev nyvalgt.
 DC Pia Lohse var ikke på valg.
 DC Jens Ole Suldrup og DA H.C. Gravesen afgik, da de ikke ønskede genvalg.
 DA Søren Haugaard var ikke på valg, men ønskede at fratræde.
Samlet lykkedes det kun at sammensætte en divisionsledelse på 5 medlemmer. Da der ifølge
vores love skal være mindst 6 medlemmer i divisionsledelsen, indkaldes der til ekstraordinært divisionsrådsmøde den 15. maj 2018 i Vordingborg for at få valgt mindst et medlem
mere til ledelsen.
9. Valg af medlemmer til Hyttelauget.
 Kim Christiansen blev genvalgt.
10. Valg af revisor og revisorsuppleant
 Revisor Sonja Hansen blev genvalgt.
 Revisorsuppleant Benny Agergaard blev genvalgt.
11. Skriftlig beretning fra Det Danske Spejderkorps' kredsrepræsentanter i Friluftsrådet
 Beretningen blev taget til efterretning.
12. Beretning fra spejdercentre og større arrangementer, jf. §50, og tilsvarende, tilknyttet
divisionen
 Der var ikke mødt nogen repræsentanter for Zaxsez.
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13. Eventuelt
 Sjølund gruppe kontakter korpset omkring kontingent for familiespejd. Familiespejdere
får ikke så mange tilbud fra korpset som de øvrige grene.
 Vigtigt at evaluering fra events er tilgængelig ved planlægning af næste event.
 Thomas Fischer, Peder Bodil-spejderne, er med i forsøgsgruppen for det nye gruppeweb.
 Deadline for at tilmelde sig Pilgrimsmarch på Stevns er om 14 dage.
 Der holdes natløb for de store spejdere i Vordingborg den 6. oktober 2018.
 Alle er velkomne til at være med Klintekongen på Søderåsen hvert år i Kr.
Himmelfartsferien.
 Pia Lohse takkede Søren for 9 år og HC for 4 år års indsats i divisionsledelsen. Skipper
takkes på et senere tidspunkt for hans 8 år som DC.
 Pia Lohse takkede Linda og hendes børn for god forplejning.
 Pia Lohse takkede Mette for indsatsen som dirigent.
 Divisionsrådet takkede divisionsledelsen med en tjikkelikker.
Alle opfordres til at møde op den 15.05.2018 i Sjølunds hytte i Vordingborg:
Kl. 18:30 Ekstraordinært divisionsrådsmøde
Kl. 19:00 Åbent divisionsledelsesmøde hvor datoer og ansvarlige sættes for alle
divisionsevents i 2018 og 2019.
02.05.2018

Mette Christiansen
dirigent

Pia Lohse Mortensen
divisionschef

Referat af divisionsrådsmøde i Svend Gønges Divsion 21.04.2018 – side 4

Divisionsledelse 6 - 8 personer

Divisionskoordinator

Netværksteam

Eventteam

Udviklingsteam

Familiespejd/
mikro-/minigren

Familiespejd
sammenkomst

Gruppeudvikling

Junior-/
tropsgren

Mikro-/minitræf
27. - 28.10.2018

uddannelse

Seniorgren
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Webansvarlige

Tropstræf
3. - 4.11.2018
Klanweekend

2. - 4.11.2018
Fælles divisionsturnering
12. 14.04.2019
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Juniortræf
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Workshops

Dehnshytteteam

Sikkerhedsteam

