
 

Til divisionsrådet i Svend Gønges Division 

Hermed indkaldes til divisionsrådsmøde lørdag d. 16. maj 2020 ved Klintekongens hytte, 

Sigerslevvej 4 4660 Store Heddinge. Mødet afvikles kun hvis vi kan overholde det på tidspunktet 

gældende forsamlingsforbud – ellers udsættes det. 

   

Vi ved, vi holder mødet i skyggen af Covid-19 nedlukningen. Vi i DL vil derfor, kun afholde 

rådsmødet, og ikke det ellers planlagte “skriveværksted” med planlægning. Aftenhyggen er også 

udsat til sikre tider. Vi ønsker kun at gennemføre selve divisionsrådsmødet, som er åbent for alle 

interesserede. Vi modtager gerne indlæg og spørgsmål til beretning, regnskab og budget på mail 

og du vil få svar på mail. Spørgsmål og svar vil også komme på hjemmeside.  

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. 

Vi håber at se repræsentanter fra alle grupper og kandidater til ledige poster. Vi holder mødet ude, 

som postløb som tidligere år. 

I skal tilmelde jer til mødet på: https://www.sgdspejder.dk  Så vi 

har styr på hvem og hvor mange vi bliver. 

Kl. 12:15 spiser vi frokost sammen med afstand. Menuen består af jeres personlige medbragte 

lækre madpakke og drikkelse.  

Mødet starter kl. 13:15 og alle dagsordenspunkter foregår udendørs, så du skal være påklædt efter 

vejret.  

  



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. Kandidat: Der er også plads til dig 

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 


