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Divisionsrå dsmøde 2014 

Hermed indkaldes til divisionsrådsmøde 2014 i Ravnsholt Division, som finder sted  

torsdag den 10. april kl 19.00 hos 1. Birkerød, Hestkøblund 22C, 3460 Birkerød 

Mødet forventes at vare til ca. kl 21. Der vil blive serveret en bolle, kaffe, te og vand. 

 

 

Dagsorden: 

1. Valg af dirigent og referent 

2. Beretning fra divisionsledelsen med særlig fokus på, hvad divisionen har gjort for at fremme 

spejderarbejdets værdier og udvikling 

3. Fremlæggelse af det vedlagte årsregnskab for det foregående år til godkendelse 

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

være Divisionscheferne i hænde senest 14 dage inden mødet. Brug dc@ravnsholt.dk. 

5. Væsentlige beslutninger om divisionens fremtid: 

i. Forelæggelse af udviklingsplan med indsatsområder for indeværende år 

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

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

divisionskontingent for det følgende år. Budgettet er vedlagt. 

7. Fastsættelse af antallet af divisionsledelsesmedlemmer under hensyntagen til § 29.2 

8. 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. Man 

kan enten stille op på mødet eller henvende sig på dc@ravnsholt.dk  

Ikke på valg På valg og genopstiller: På valg men genopstiller ikke: 

Divisionschef Susan Nielsen 

Divisionschef Jeppe Jensen 

Marie Louise Blauenfeldt 

Divisionskasserer Nils Holm  

Rasmus Rahbek 

Lene Friis 

Josefine Holm Nielsen  

Lasse Nielsen 

9. Valg af revisor og revisorsuppleant  

Niels Georg Troels-Smith er villig til genvalg som revisor og Henrik Sunekær er villig til 

genvalg som revisorsuppleant 

 

Pause  
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Vi genoptager divisionsrådsmøde rundt om bålet og hører  

10. Skriftlig eller mundtlig beretning fra en eller flere af Det Danske 

Spejderkorps’ kredsrepræsentanter i Friluftsrådet. 

www.friluftsraadet.dk. Skriftlig beretning fra Gunnar Brüsch er 

vedlagt. 

 

11. Beretning fra spejdercentre og arrangementer tilknyttet divisionen 

a. Forårsturneringen 

• To tropsspejdere fortæller om Forårsturneringen 

b. Korpsledelsen 

• En repræsentant fra korpsledelsen vil fortælle om korpsets visioner og planer 

c. Råbjergfonden (www.råbjerghytten.dk) 

• Divisionsrådet vælger medlemmerne til Råbjergfondens bestyrelse. Bestyrelsen 

indstiller: 

• Jørgen Castenschiold til valg for perioden 2014 - 16 

• Hanne Rieber Skov, Poul Henrik Appelqvist og Pia Bielefeldt er ikke på valg 

d. Allikom (www.alligator.dk) 

• Divisionen har modtaget regnskabet for 2014 med budget 2014.  

e. Colleruphus (www.dds.dk/colleruphus) 

• Ravnsholt Division har pt ingen medlemmer i Colleruphusudvalget 

 

12. Eventuelt 

 

 

 

 

 

 


