
Indkaldelse til Divisionsrådsmøde
Tirsdag d. 11. maj 2021 kl.19- 21

I DDS Rønnes bålhytte ved Lyngstauan.
Man bedes parkere på Paradiset og gå ad skovvejen til hytten.

Divisionsrådsmødet starter kl. 19, og efter mødet vil et medlem af Korpsledelsen
komme med input om de væsentligste punkter til det sæt nye vedtægter, som skulle
have været til afstemning på Korpsrådsmødet i 2020, men pga. Covid er udsat til
Korpsrådsmødet 12. - 14. november 2021.

Nogle af de vigtigste emner til Divisionsrådsmødet er:

● Regnskab og budget – herunder forslag om fritagelse af divisionskontingent for
2021 og 2022.

● Valg til Divisionsledelsen.
● På de medsendte sider kan du læse dagsorden, regnskab og budget

Udviklingsplan for 2021

Vores vision er fortsat at kunne fungere som Division, nok på nedsat blus, og fortsat drifte
vores lejrpladser Sømarken og Tværmyr.

Mødet holdes af coronahensyn i frisk luft under tag, så tag tøj på derefter.
Du bedes selv medbringe kaffe/te og service. Vi bager en kage. Give besked senest d. 5.
maj pr. mail til Karin Ann med navn på de tilmeldte. Forslag til debat skal sendes til
Karin Ann senest 2 uger inden rådsmødet.

Med spejderhilsen

Divisionsledelsen /DC Karin Ann Nissen
karinann@oblongo.com

mailto:karinann@oblongo.com


Dagsorden – divisionsrådsmøde

a. valg af dirigent og referent
b. beretning fra divisionsledelsen med særlig fokus på, hvad divisionen har gjort for at

fremme spejderarbejdets værdier og udvikling
c. fremlæggelse af årsregnskabet for det foregående år til godkendelse
d. behandling af indkomne forslag
e. væsentlige beslutninger om divisionens fremtid, herunder:

1. forelæggelse af divisionens udviklingsplan med indsatsområder for indeværende år
2. beslutninger i øvrigt om divisionens udvikling, spejderarbejde mv.

f. vedtagelse af justeret budget for indeværende år og vedtagelse af budget og
fastsættelse af divisionskontingent for det følgende år.

g. fastsættelse af antallet af divisionsledelsesmedlemmer under hensyntagen til § 29, stk. 3.
h. valg af en eller to divisionschefer, divisionskasserer og øvrige medlemmer af

divisionsledelsen
i. valg af revisor og evt. revisorsuppleant
j. skriftlig eller mundtlig beretning fra en eller flere af Det Danske Spejderkorps’

kredsrepræsentanter i Friluftsrådet
k. beretning fra spejdercentre og større arrangementer,
l. eventuelt.
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Valg til Divisionsledelsen:
På valg er. Charlotte Kjølby, Karin Ann Nissen, Mejse Holm, Jesper Clausen.
Ikke på valg i år er: Kirsten Harboe, Marianne Holo.

Fra lovhæftet:

§ 24. Divisionsrådet
1. Divisionsrådet er divisionens øverste myndighed.
2. Alle divisionens enheder har op til 5 stemmer. Divisionsrådets medlemmer har hver

en stemme. Afgivning af stemmer kan kun ske ved personligt fremmøde.
3. Enhedernes medlemmer af divisionsrådet er navngivne og udpeget af grupperådene.

§ 29. Divisionsledelsen
3. Divisionsledelsen består af mindst seks medlemmer, herunder en til to

divisionschefer, divisionskassereren og yderligere mindst tre medlemmer


