Til divisionsrådet i Svend Gønges Division
Hermed indkaldes til divisionsrådsmøde lørdag d. 20. Juni 2020. Kl 13:00 Mødet afvikles over
zoom på nettet. Der vil blive udsendt et link over e-mail samt på divisionens hjemmeside samt
Facebookside ca. en time før start. Det kræver at man logger ind via sin Facebook, når man har
trykket på linket. Vi vil sætte stor pris på hvis det er muligt, at man har webcam samt mikrofon
sluttet til (Brug gerne headset eller ligende.) Der vil være en kort instruktion inden vi går i gang
med mødet, når alle er logget på, om hvordan vi gør. Så der ikke snakkes i munden på hinanden.
Vi ved at det bedste klart ville være at mødes i virkeligheden, i stedet for over nettet.
Men da Covid-19 stadigvæk er aktuel, ser vi dette som den bedste løsning pt.
Du finder beretning, budget, og regnskab på: sgdspejder.dk
Hvad angår udviklingsplan havde DL en plan om at denne skulle havde været debatteret og
udviklet på “skriveværkstedet”. DL mener vi skal følge korpsets vision “Vi skaber modige børn og
unge”. Dog med særlig fokus på at afholde arrangementer for divisionens medlemmer.

I skal tilmelde jer til mødet på: https://www.sgdspejder.dk Så vi
har styr på hvem og hvor mange vi bliver.

Dagsorden:
1. Valg af dirigent og referent
2. Beretning fra divisionsledelsen.
Skriftlig beretning kan ses på www.sgdspejder.dk
3. Fremlæggelse af årsregnskab for 2019 til godkendelse
Regnskab 2019 kan ses på www.sgdspejder.dk
4. Behandling af indkomne forslag
Forslag, som ønskes behandlet, skal være divisionscheferne i hænde senest den 2/5 2019.
5. Væsentlige beslutninger om divisionens fremtid, herunder:
a. Divisionens udviklingsplan med indsatsområder:
Udviklingsplan for 2020 – 2024.
b. Beslutninger i øvrigt om divisionens udvikling, spejderarbejde mv.
6. Budget:
a. Vedtagelse af justeret budget for 2020.
b. Vedtagelse af budget for 2021 og fastsættelse af divisionskontingent og lejebeløb
for Dehnshytten for 2021.
Budget for 2020 og 2021 kan ses på www.sgdspejder.dk
7. Fastsættelse af antallet af divisionsledelsesmedlemmer under hensyntagen til § 29, stk. 3.
Divisionsledelsen foreslår en sammensætning på op til 9 medlemmer,
heraf 2 divisionschefer.
8. Valg til divisionsledelsen
DC Christian Rasmussen (Klaphat) – ikke på valg
DC Carsten Christiansen udtræder – kandidater ønskes. Kenni stiller op.
DK Pia Poulsen – ikke på valg.
DA Christina Præstegaard – på valg. Kan genvælges.
DA Jane Kargo Bønnelykke Rode – på valg. Kan genvælges.
DA Kenni Kromann Jensen – ikke på valg.
DA Debbie Justesen – ikke på valg.
DA Simon Suldrup – ikke på valg.
DA Der er også plads til dig.
9. Valg af medlemmer til Hyttelauget.
Kim Christiansen – 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
13. Eventuelt.
Mange spejderhilsner
DC Carsten Christiansen og DC Christian Rasmussen

Kontaktoplysninger på DC:
DC Carsten Christiansen, mail carsten@fnuck.dk
DC Christian Rasmussen, mail klaphat222@gmail.com

