
  

  

D I V I S I O N S R Å D S M Ø D E  2 0 1 8  

 

Onsdag den 11. april kl. 19:00 hos Skjoldmøerne, Stavnsholtvej 49E, 3520 Farum 

Mødet forventes at vare til ca. kl. 21:00 og der vil blive serveret lidt kage og kaffe/te 

 

Dagsorden 

1. Præsentation af Divisionsledelsen 

 

2. Valg af dirigent og referent 

 

3. Beretning fra Divisionsledelsen med særlig fokus på, hvad divisionen har gjort for at fremme 

spejderarbejdets værdier og udvikling 

 

4. Seneste nyt fra korpset. 

 

5. Væsentlige beslutninger om divisionens fremtid: 

a. Forelæggelse af udviklingsplan med indsatsområder for indeværende år 

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

 

6. Behandling af indkomne forslag, hvis sådanne er fremkommet rettidigt. De skal i givet fald være 

Divisionschefen i hænde seneste 14 dage inden mødet. Brug dc@ravnsholt.dk 

 

7. Fremlæggelse af de vedlagte årsregnskab for det foregående år til godkendelse 

 

8. Vedtagelse af justeret budget for indeværende år og vedtagelse af budget og fastsættelse af 

divisionskontingent for det følgende år. Budgettet er vedlagt. 

 

9. Matchmaking. 

 

10. Der gøres plads til 3 mundtlige beretninger som finder sted på samme tid, men på forskellige steder i 

løbet af 15 minutter. Dette er anderledes end vi har gjort i tidligere år. Vi håber at det giver mere tid til 

den enkelte beretning og bedre mulighed for dialog fremfor monolog. De beretninger som finder sted 

er: 

a. Spejdermuseet på Holmen (http://www.spejdermuseet.dk/) 

b. Råbjergfonden (http://raabjerg.spejder.dk) 

c. Allikom (http://alligator.dk) 

https://www.google.dk/maps/place/Stavnsholtvej+49E,+3520+Farum/@55.816609,12.3962343,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x46524591c0d2dc77:0xbcfa99d39d78403c!8m2!3d55.816606!4d12.398423
mailto:dc@ravnsholt.dk
http://www.spejdermuseet.dk/
http://raabjerg.spejder.dk/
http://alligator.dk/


  

 

11. Fastsættelse af antallet af divisionsledelsesmedlemmer under hensyntagen til § 29.3 (minimum 6). 

 

12. Valg af 1-2 divisionschefer, divisionskasserer og øvrige medlemmer af Divisionsledelsen. Status er 

som nævnt nedenfor. Der er mulighed for at blive medlem af Divisionsledelsen. Du kan enten stille op 

på mødet eller henvende dig på dc@ravnsholt.dk 

a. Valg til Divisionskasserer 

b. Valg til medlemmer af Divisionsledelsen 

Ikke på valg: På valg og genopstiller: Stiller op: 

Fred Slüter (DC) 
Henriette Lund (DC) 
Rasmus Rahbek 
Anders Richter Danielsen 
Michael Ørnø 
Marie Louise Blauenfeldt 
Merete Ravn (Bellis) 

Nils Holm (DK) 
Line Junggren Hjorth 

 

 

13. Valg af revisor og revisorsuppleant 

 

 

14. Eventuelt 

 

Vi håber at der er tid og lyst til at nyde en hyggelig snak omkring bålet når det formelle del af DRM er slut. 

mailto:dc@ravnsholt.dk

