
 

 

Til divisionsrådet i Svend Gønges Division 

Kopi til DDS 

Hermed indkaldes til divisionsrådsmøde i Svend Gønges Division. 

Mødet finder sted lørdag d. 2. april 2022 kl. 13.30 i Dehnshytten, Strandgaardsvej 30, 4760 

Vordingborg. 

Vi sørger for kaffe og kage. 

 

Dagsorden: 

1. Valg af dirigent og referent  

2. Beretning fra divisionen 

a. Opfølgning på arbejdet med den gældende udviklingsplan 

b. Opfølgning på arbejdet med beslutninger, som rådsmødet tidligere har truffet 

c. Dehnshyttens hyttelaug 

Skriftlig beretning kan fra den 26. marts 2022 ses på www.sgdspejder.dk  

3. Fremlæggelse af årsregnskab for 2021 til godkendelse 

Regnskab 2021 kan fra den 26. marts 2022 ses på www.sgdspejder.dk  

4. Behandling af indkomne forslag 

Forslag, som ønskes behandlet, skal være divisionscheferne i hænde senest den 19. marts 

2022. 

5. Drøftelser om hvordan det fortsatte arbejde med udviklingsplanens punkter kan 

gennemføres i Svend Gønges Division: 

a. Vildskab i naturen 

i. Hvordan får vi gennemført træf/turnering? 

b. Bæredygtighed i børnehøjde 

i. Sortering af affald på arrangementer 

c. Flere ledere 

d. Urban scouting 

a. Beslutninger i øvrigt om divisionens udvikling, spejderarbejde mv.  

Divisionsrådsmøde 2022 
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6. Kontingent og budget 

a. Vedtagelse af justeret budget for 2022. 

b. Vedtagelse af budget for 2023 og fastsættelse af divisionskontingent for 2023 og 

lejebeløb for Dehnshytten for 2023. 

Budget for 2022 og 2023 kan fra den 26. marts 2022 ses på www.sgdspejder.dk  

7. Fastsættelse af antal pladser i divisionsledelsen under hensyntagen til §67, stk. 2. 

Divisionsledelsen foreslår op til 9 medlemmer, heraf 2 divisionschefer. 

8. Valg til divisionsledelsen 

DC Kenni Kromann Jensen - på valg, kan genvælges. 

DK Pia Poulsen – på valg, kan genvælges. 

DA Christina Præstegaard – på valg, kan genvælges. 

DA Pernille Sommer – på valg, udtræder. 

DA Der er også plads til dig.  

DA Der er også plads til dig. 

DA Der er også plads til dig. 

Divisionsledelsesmedlemmer, som ikke er på valg: 

DC Jane Kargo Bønnelykke Rode – valgt 2021. 

DA Christian Rasmussen – valgt 2021. 

DA Simon Suldrup – valgt 2021.  

9. Valg af medlemmer til Hyttelauget 

Pia Lohse – på valg, kan genvælges.  

Niels Hovgaard – valgt 2021. 

10. Valg af revisor og revisorsuppleant 

Revisor Sonja Hansen – på valg, kan genvælges. 

Revisorsuppleant Benny Agergaard – på valg, kan genvælges. 

11. Beretning fra tilknyttede øvrige enheder 

Divisionen har ikke nogen tilknyttede øvrige enheder. 

12. Eventuelt 

Mange spejderhilsner 

DC Jane Kargo Rode og DC Kenni Kromann Jensen  

Kontaktoplysninger på divisionscheferne: 

DC Kenni Kromann Jensen, mail: Kenni.k.j@outlook.dk 

DC Jane Kargo Rode, mail: janekbrode@gmail.com  
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