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REFERAT AF DIVISIONSRADSMØDE 2017

Onsdag den 19. april

lid: kI. 19.00

Sted: Birkegruppen, Karpevnge 5. Birkerød

Reterat:

1 Prcesentation at Divisionsledelsen

Divisionschefen, Susan Hem Eiberg, indledte med kort at prsenterer Divisionsledelsen.

2. VaIg at dirigent og referent

Lars Nissen biev vaigt til dirigent

Susan Hem Eiberg/Henriette Lund bievvalgttil referent

3. Beretning tra Divisionsledelsen med scerlig fokus pa, hvad divisionen har gjort for at
fremme spejderarbejdets vcerdier og udvikling

Susan fremlagde beretningen for Divisionsledelsen som kan ises p divisionens hjemmeside.

Der blev srligt iagt vgt pa at fortIIe om divisionsiedelsens ressourcer, hvor bI.a. juniorgrenen hat vret lavt

bemandet I r. Desuden blev nvnt ndringen af gruppegodkendelsen, Ravnerock, diskussionsaftener, DL-dag

âben for aile my.

Bemrkning Ira Peter Ravn fra Birkegruppen om at Ravnerock - turen til Gillastugan skuile have vre meidt ud

tidligere end den biev I âr.

DL-dag skal udsendes bedre med tilmelding til for eksempei gruppeledere sâ de kan videreformidle tii relevante

medlemmer.

Beretning Ira grenene er skriftiigt pa hjemmesiden.

4. Vcesentlige beslutninger om divisionens fremtid:

i. Forelceggelse at udviklingsplan med indsatsomrãder for indevcerende ãr

Divisionsledelsen Iremiagde udviklingspianen. Divisionsiedelsen udieverede skemaer med punkterne

pa udvikiingspianen. Divisionsradet blev opfordret til at udlyide skemaerne og levere dem tilbage til

Divisionsiedeisen, som derefter vii tage Ieedbacken til efterretning pa nste Divisionsiedelsesmøde.
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Udviklingsplanen er tiIgngelig p hjemmesiden sammen med et skema.

Poul-Henrik bemrkede (som reprsentant for Râbjerg grunden), at Rbjerg Fonden er mere end

villige til at lytte til indkomne forsiag og er glade for punktet om Rbjerg grunden p udviklingsplanen.

Lars Nissen bemrkede, at de havde gode erfaringer I 1. Birkerød med at ave unikke mrker.

Divisionsrdet godkendte udviklingsplanen.

U. Beslutninger I øvrigt cm divisionens udvikling, spejderarbejde my.

Ingen øvrige beslutninger

5. Behandling of indkomne forsiag, hvis sãdanne er fremkommet reffidigt. De skal I givet
told vcere Divisionscheten I hcende senest 14 doge inden mødet.

Ingen indkomne forsiag.

6. Fremlceggelse af det vedlagte ârsregnskab for det foregãende ãr til godkendelse

Divisionens kasserer, Nils Hoim, fremlagde regnskabet.

Gunnar Busch spurgte md til begrebet “gennemsnitlig medlemstal”.

Divisionsrdet godkendte regnskabet.

7. Vedtagelse at justeret budget for indevcerende ãr og vedtagelse at budget og
tastsceffelse af divisionskontingent for det følgende ãr. Budgeffet er vedlagt.

Divisionens kasserer, Nils Hoim, fremhvede at Divisionsledelsen Igger op til et undret kontingent.

Poul-Henrik, 2. Birkerød, bemrkede at han fortstter slger Divisionsmrker til samme pris.

8. Fastsceffelse at antallet at divisionsledelsesmedlemmer under hensynfagen til § 29.2
minimum 6 og højst 12.

Der er 8 medlemmer af DL.

9. VaIg til Divisionsledelsen;

a. Vaig til Divisionschet

Divisionsledelsen indstillede Fred Slüter og Henriette Lund til posten som Divisionschefer. De Ilk begge

taletid før valget.

Hanne Riebers, Palnatoke, spurgte indtil kandidaternes civile job.

Divisionsrdet valgte Henriette Lund og Fred Slüter til Divisionschefer.

b. Vaig til Divisionsledelsen

Alle som genopstillede blev valgt md igen.
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Irceder ud: Lene Friis, Susan Hem Eiberg

Tak til Susan og Lene for deres indsats.

10. VaIg af revisor og revisorsuppleant

Niels Georg Troels-SmiTh er villig til genvaig som revisor. Poul-Henrik Appleqvist er vWlig til
genvalg som revisorsuppleant.

Begge blevvalgt.

11. Mundflige beretninger tra en eller tiere at Det Danske Spejderkorps’
kredsreprcesentanter Fril uttsrãdet

b. Beretning tra og vaig flu Rãbjerg Fonden

Rbjerg Fonden ved Hanne Ribers fortalte at det gr godt p Râbjerg grunden og I Fonden. Dog

mangler de en administrativ person til at varetage udlejningen af grunden. Derfor opfordrer

Fonden alle til at g hjem i deres respektive grupper for at linde passende kandidater.

Besøg gerne www.rbierg.dk

Mødet blev genoptaget ved bãlet

11. Mundtlige beretninger tra en eller flere at Det Danske Spejderkorps’
kredsreprc8sentanter i Fril uffsrãdet,

a. Beretning tra Friluffsrãdet ved Gunnar Busch

Gunnar Busch kom med beretning fra Friluftsrdet. Beretningen er ogs tilgngelig p

hjemmesiden.

C. Beretning fra Contra Netvrket

Anders Richter og Line ]unggren Hjort fortalte cm arbejdet i Contra Netvrket for seniorerne,

herunder udvikling af klanledere igennem Leder Udviklings Samtaler.

12. Beretning tra spejdercentre og arrangementer tilknyffet divisionen

Ingen beretninger

13, Eventuelt

Intet under eventuelt






