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2. Beretning fra divisionsledelsen
DC Kenni Kromann fremlagde beretning.
Helle, Præstø, spørger til medlemstallet generelt, samt at de savner træf.
DC Kenni svarede at Covid-19 kom i vejen for træf.
DK Pia oplyser at medlemstallet er steget med 14, fordelt på tværs af grupperne.
Beretningen blev godkendt.
3. Fremlæggelse af årsregnskab for 2020 til godkendelse
Årsregnskab for 2020 kan ses på www.sgdspejder.dk
DK Pia Poulsen gennemgik regnskabet.
Regnskabet 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:
Divisionen arbejder fortsat efter DDS udviklingsplan 2020 – 2024: Vi skaber modige
børn og unge.
b. Beslutninger i øvrigt om divisionens udvikling, spejderarbejde mv.
Der arbejdes fortsat med divisionens struktur.
Tina, Præstø, spørger hvordan man tænker lederrekruttering?
Bo, Klintekongen, opfordrer til at invitere divisionen til gruppernes arrangementer.
Helle, Præstø, spurgte mere generelt til udviklingsplanen (for nyes skyld).
Spejderchef Kristine gennemgik korpsets udviklingsplan.
DC Klaphat oplyste at divisionen fortsat arbejder efter korpsets udviklingsplan, samt har
fokus på Netværk mellem lederne (GL, TL, JL, ML, MIKL, FAML).
6. Budget
a. Vedtagelse af justeret budget for 2021.
b. Vedtagelse af budget for 2022 og fastsættelse af divisionskontingent og lejebeløb for
Dehnshytten for 2022.
Budget for 2021 og 2022 kan ses på www.sgdspejder.dk
DK Pia Poulsen gennemgik budgetterne.
Divisionsledelsen lagde op til 2 særlige tiltag i budgettet:



Kompensation til grupperne for Covid-19. Kompensationen udgør 40 kr. pr. spejder
og beregnes efter medlemstallet pr. 01.04.2021.
Bonus på lejeudgiften ydes til divisionens grupper i forbindelse med brug af
Dehnshytten. Bonus udbetales i december og udgør 50% af den betalte leje.
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1. Valg af dirigent og referent
Som dirigent blev DA Simon Suldrup valgt.
Som referent blev DC Christian Rasmussen (Klaphat) valgt.

Maibritt, Peder Bodil-Spejderne, var glad for at divisionen har tilgodeset grupperne i
forhold til Covid-19.
Budgettet blev godkendt med de 2 særlige tiltag, uændret kontingent for 2022 på 60 kr. pr.
spejder og uændrede lejebeløb 2022 for Dehnshytten.

8. Valg til divisionsledelsen
DC Christian Rasmussen (Klaphat) – udtræder som DC og stiller op som DA
Ny DC Kandidat: Jane Kargo Bønnelykke Rode. Jane blev valgt.
DC Kenni Kromann Jensen - ikke på valg.
DK Pia Poulsen – ikke på valg.
DA Christina Præstegaard – ikke på valg.
DA Debbie Justesen – udtræder. Ny kandidat Christian Rasmussen (Klaphat). Klaphat blev
valgt.
DA Simon Suldrup var på valg. Simon blev genvalgt.
DA Pernille Sommer - ikke på valg.
DA Der er også plads til dig. Der var ikke flere der ønskede at stille op til divisionsledelsen.
9. Valg af medlemmer til Hyttelauget
Hyttelaugsformand Niels Hovgaard var på valg. Niels blev genvalgt.
10. Valg af revisor og revisorsuppleant
Revisor Sonja Hansen var på valg. Sonja blev genvalgt..
Revisorsuppleant Benny Agergaard var på valg. Benny blev genvalgt.
11. Beretning fra Det Danske Spejderkorps' kredsrepræsentanter i Friluftsrådet
Der var ikke nogen beretninger fra kredsrepræsentanterne.
12. Beretning fra spejdercentre og større arrangementer, jf. §50, og tilsvarende, tilknyttet
divisionen.
Der er ikke nogen tilknyttede centre eller arrangementer.
13. Eventuelt
Bo, Klintekongen, har fået bevilget penge til 6 kanoer og trailer. Henvendelse om lån/leje
kan ske til Klintekongen.
Bo, Klintekongen, mindede om Pilgrimsmarchen.
Spejderchef Kristine berettede om korpsets tilstand generelt.
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7. Fastsættelse af antallet af divisionsledelsesmedlemmer under hensyntagen til § 29, stk. 3.
Divisionsledelsen foreslår en sammensætning på op til 9 medlemmer, heraf 2
divisionschefer.
Forslaget blev vedtaget.

Dokumentet er underskrevet med Visma Addo digital signeringsservice.
Underskrifterne i dette dokument er juridisk bindende. Underskrivernes identiteter er registreret og listet herunder.

Serienummer: PID:9208-2002-2-668263694745

Serienummer: PID:9208-2002-2-683113907285

Jane Kargo Bønnelykke Rode

Kenni Kromann Lund Jensen

divisionschef

divisionchef

17-11-2021 19:34

17-11-2021 19:36

Serienummer: PID:9208-2002-2-950165026060

Simon Skibsted Suldrup
dirigent
17-11-2021 20:35

Dette dokument er underskrevet digitalt med Visma Addo
signeringsservice. Signeringsbeviserne i dokumentet er sikret og valideret
ved anvendelse af den matematiske hashværdi af det originale dokument.
Dokumentet er låst for ændringer og tidsstemplet med et certifikat fra en
betroet tredjepart. Alle kryptografiske signeringsbeviser er indlejret i denne
PDF, i tilfælde af de skal anvendes til validering i fremtiden.

Sådan kan du verificere, at dokumentet er originalt
Dette dokument er beskyttet med Adobe CDS certifikat. Når du åbner
dokumentet i Adobe Reader, kan du se, at dokumentet er certificeret af
Visma Addo signeringsservice. Dette er din garanti for, at indholdet af
dokumentet er uændret.
Du har mulighed for at efterprøve de kryptografiske signeringsbeviser i
dokumentet med Visma Addos validator på denne website
https://vismaaddo.net/WebAdmin/#/NemIdValidation

Visma Addo identifikationsnummer: 75d6016b-04db-4d70-b88e-8d8de698d056

Med min underskrift bekræfter jeg indholdet i ovenstående dokument.

