Indkaldelse til divisionsrådsmøde
27/8/2020
Kl 18:30
Lersø Park Spejderne, Bispebjerg Bakke 2, 2400 København

Dagsorden DRM
1.
2.
3.
4.

Valg af dirigent og referent
Beretning fra divisions ledelsen
Fremlæggelse af årsregnskabet for det foregående år til godkendelse
Behandling af indkomne forslag
a. Forslag om at skippe 3. Indbetaling til kontingent i 2020, vil give et mindre
underskud, men ikke mere end kassen kan holde til. Hvilket vi synes er fair efter
et år uden aktiviteter grundet corona. Pt. har vi et mindre overskud på 25. t.kr.
uden 3. indbetaling, som er omkring 50.000 kr. Dette er inklusivt depositum til
Kulsø, som kan bruges til en booking i 2021.
b. Udskydelse af Divisionssommerlejr til 2021. Vi ønsker i divisionsledelsen at
afholde en divisionssommerlejr, sammen med det gode team der har været igang
med at planlægge den aflyste sommerlejr i 2020. Som tidligere skrevet ud har vi
bedt om feedback på om den ønskes udskudt til 2021, og har kun modtaget
positiv tilbagemelding. Der har været lidt kommentarer om valg af uge, som vi
tager med os, skulle vi vælge at vi gerne vil have lejren i 2021.
5. Væsentlige beslutninger om divisionens fremtid, herunder:
a. Forelæggelse af divisionens udviklingsplan med indsatsområder for indeværende
år
b. 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.
6. Fastsættelse af antallet af divisionsledelsesmedlemmer under hensyntagen til § 29, stk.
2.
a. 10, herunder, 2 divisions chefer og 1 kasserer
i.
1 vakant plads som DC, 2 vakante pladser i ledelsen
7. Valg af en eller to divisionschefer, divisionskasserer og øvrige medlemmer af
divisionsledelsen
a. Ikke på valg
i.
Magdalena Cieszynska
ii.
Jesper Svensson
iii.
Johanne Falk
iv.
Allan Hjort Andersen
v.
Julie Sjøholm
b. På valg

i.
Kristian Folmer Madsen (DC) Genopstiller
ii.
Claus Museth (Kasserer) Genopstiller
iii.
Ina Ravn Genopstiller
iv.
Helene Schiermer Genopstiller
v.
Ege Schmidt Genopstiller ikke (ikke længere medlem af DDS)
8. Valg af revisor og evt. Revisorsuppleant.
9. Valg af repræsentanter til
a. Frederiksberg Samråd
i.
Claus Museth og Mette Grøndvold genopstiller
b. Københavns Samråd
i.
Sune Vuorela genopstiller
c. Egemose Centret
i.
Palle Svensson genopstiller
d. Gillastugan
i.
Claus Museth genopstiller
e. Vatelunden
i.
Steen Colliander genopstiller
f. Oak City Rally
i.
Paul Erik Sørensen genopstiller
10. Beretning fra spejdercentre og større arrangementer, jf. § 50, og tilsvarende, tilknyttet
divisionen
a. Skriftlige beretninger forventes eftersendt, sammen med evt. indkomne forslag
11. Eventuelt

Beretning fra division ledelsen:
2019 har været et spændende år i Absalon division. Divisionssommerlejre planlægningen er
rigtigt kommet igang, Bavnen er blevet solgt og vi har fået en hel ny gruppe: Velkommen til
Kulbane Spejderne!
Vi er nu repræsenteret af følgende grupper i divisionsledelsen Bellahøj 21st Barking, Lersøpark
Spejderne, 3VV og Valbypark spejderne.
Det er altid plads til nye folk i ledelsen, og går du med ideer til projekter, der kunne udformes i
divisionen så send endelig en mail.
I året der er gået, har vi i Divisionsledelsen haft nogle projekter vi har arbejdet med sideløbende
med de almindelige arrangementer.
Salg af Bavnen:
I 2019 har et af de helt store projekter for divisionsledelsen været salg af Bavnen.
Vi er rigtigt glade for, at det er endt med en løsning med et salg til 3VV.
Det har stået klart for os fra start af, at det var vigtigere at hytten levet videre på spejderhænder
i divisionen, end at vi fik en høj pris for den.
Men salget til 3VV er vi endt på løsning, hvor de nuværende hyttevagter fortsat kan få lov at stå
for udlejning og de løbende tjek af bavnen, mens det er kommet en spejdergruppen og en
forældrekreds, der kan løfte det renoveringsarbejde, der ligger i fortsat at holde Bavnen, som
attraktiv hytte, som ligeledes stadig vil være mulig for divisionens grupper at leje.
Sommerlejr 2020
Det er jo ingen hemmelig at vi i år, 2020, skal på divisionssommerlejr. Det har derfor også fyldt
meget i divisionsledelsen i 2019, at få lejrledelsen på plads. Således at planlægningen rigtigt
kunne komme i gang. Vi er derfor meget glade for at Keld og Palle har takket ja til, for gud ved
hvilken gang, at løfte denne opgave. Ligeledes har de fået sammensat et team omkring lejren
som vi er sikre på nok skal skabe en fantastisk uge for divisionens spejdere. Vi glæder os i hvert
fald til at se jer i uge 29 på Kulsø.
Arrangementer:
2019 har været et år, hvor vores fantastiske teams har afviklet en række gode og populære
arrangementer, og vi sætter stor pris på al den energi, som teammedlemmer, ledere og
hjælpere år efter år ligger i planlægning og afvikling af vores aktiviteter.
Nytårskur:
I 2019 havde vi nytårskur med temaet Maskebal, og med 120 deltagere var det et af de mest
besøgte nytårskure vi har haft i de seneste par år. Som et nyt initiativ havde vi et seniorbord, en
succes vi gentog i 2020, denne gang med temaet Troldmand vs Pirat.
Superdivi:
Divisionsturneringen i foråret blev igen afholdt på SpejderCenter Gurredam.
Divisionsturneringen er en årlig begivenhed, hvor patruljer fra hele divisionen mødes en
weekend og dyster og hygger sig med de andre spejdere på tværs af grupperne. I år havde vi
290 deltagende minier, juniorer og tropsspejdere og 80 deltagende voksne spejdere. Det var en

god turnering med mange spændende aktiviteter og vores spejdere har igen vist hvor meget de
kan og hvor gode de er til at samarbejde og løse opgaver i patruljer.
Mikro/minitræf:
I september tog mikroerne og minierne til den magiske skole Hogwarts, hvor der blev lavet
eliksirer, koste, kapper og en masse andet. Der blev spillet quidditch, og afholdt markedsdag.
Alle havde en god tur, og næste års team har meldt sig, og temaet for næste års træf er
smølfer.
Juniortræf:
Vores Juniortræf er blevet overtaget af pirater, der insisterede på at træne spejderpirater og
lege vilde sørøverlege med dem.120 juniorer fra 10 grupper kom med og viste piraterne, hvad
spejdere duer til. Det var en rigtigt god tur med en meget varieret program og vi endda havde et
besøg fra norske spejdere fra den største gruppe i Oslo, der ville lære lidt om hvad man laver til
spejder i Danmark.
Forkorpsrådsmøde
Igen i år var Absalondivision med til afvikle et forkoprsrådsmøde for os selv og de
omkringliggende divisioner, som altid er dejligt at se så mange spejdere fra divisionen, der
engagerer sig i foreningensdemokratiet i DDS. Vi håber alt alle de deltagende blev en smule
skarpere på alt der skulle debatteres på korpsrådsmødet 2019. Vi glæder os i divisionsledelsen
til endnu at skulle stå for at forkorpsrådsmøde når vi nærmer os november, især i år hvor
korpset står overfor at skulle vedtage et sæt helt nye vedtægter.

Udviklingsplan:
Som udgangspunkt ligger vi i divisionsledelsen op til vi i perioden 2024 lægger os op af korpset
udviklingsplan, og inkorporere det som en naturlig del af vores arrangementer når det giver
mening.
Derudover vil vi i den kommende år havde et særligt fokus på:
Strategisk styring af midler i divisionen:
Dette indbære f.eks. spørgsmål som:
Hvordan bruger vi pengene fra salget af Bavnen til mest gavn?
Hvilken mængde likvide midler giver det mening for divisionen at have stående?
Sammenhængen mellem turpriser og divisions kontingent?
Hvordan går pengene bedst til spejderarbejdet?

