Referat, Absalon divisionsrådsmøde:
1. Valg af dirigent og referent.
 Dirigent: Helle Johnsson
 Referant: Simone Porsborg Hansen


Indkaldelse udsendt i retmæssig tid.

2. Beretning fra divisionsledelsen.
 Beretningen er udsendt med indkaldelse.
 Ingen kommentarer, beretningen er derfor taget til efterretning og godkendt.
3. Forelæggelse af divisionsregnskab for 2013 til godkendelse.
 Regnskabet er sendt ud med indkaldelse (udsendte regnskab er korrekt, men der er fejl i de
slides der bruges på aftenen).
 De fleste grene har holdt sig inden for budgettet, seniorerne har fået efterbevilling til at bruge
lidt ekstra for et sæbekasseløb for KBHs kommune, der ikke er betalt endnu.
 Sølvøkseløbet er et godt arrangement men løber ikke rundt økonomisk.
 Divisionen er på stående fod ca. 1200 medlemmer.
 Hytteregnskab kommer ud med et underskud på lige over 10.000 kr. budgetteret underskud
var 12.000.
 Divisionen har et overskud 26.000 kr. dette skyldes bla. At der ikke er krævet leje for
divisionslokalet.
 Der er både penge i divisionskassen og i hyttekassen.
 Absalon Holding gruppe blev nedlagt med lidt penge i kassen, dette giver en indtægt til
divisionen på 2500 kr.
 MSG falkene mente selv de var nedlagt og har derfor ikke betalt divisions kontingent,
divisionen mente stadig at de var en gruppe og har derfor opkrævet kontingent, dette har
divisionen måtte afskrive.
 Shelter bliver en del af divisionens regnskab fra 2014, frem for en del af hytteregnskabet.
 Nogen mener at nogle af divisionens poster er for dyre, og mener at man skal budgettere med
det man ved regnskabet har ligget på de sidste 3 år. For eksempel: hvem skal finansiere det
underskud der kommer efter sølvøkseløbet?
o Det er meningen at sølvøkseløbet skal løbe rundt i sig selv, men pga. for få deltagere
sker dette ikke. Der er forsøgt med et tilskud til løbet, men dette er nu droppet igen.
Håbet er at der med generationsskifte kommer nye tider.
 Sværdkamps underskud dækkes af divisionen. Hvis sværdkamp bliver ved med at køre med
underskud vil divisionen stoppe samarbejdet.
Divisionen har glæde af sværdkamps ressourcer (bla. Et stort telt).
 Oak city rally sparer lidt op hvert år så de kan holde jubilæum hvert femte år.
 Morten Ankjær fra Bellahøj, mener at der bør være en fælles økonomisk ansvarlig for de store
arrangementer (sølvøkseløbet, oak city rally mm.), så det ikke løber løbsk og opbruger hele
divisionens opsparing. For eksempel bør man nedjustere sine ambitioner hvis man kan se at
deltager antallet ikke lever op til hvad man forventer.
 Der er en kontaktperson fra ledelsen til hvert arrangement så der ikke er for meget pres på
kasséren.
 Der forelægger ingen løsning på hvad man skal gøre ved de budgetter der løber løbsk.
 Den nye kassér skal have mere fokus på at budgetter og regnskaber passer sammen.







Det er altid problematisk at planlægge da man aldrig ved hvor mange der rent faktisk dukker
op til arrangementerne.
Til divisions turnering (d. 25-27 april) skal tropsspejderne lave en foropgave. Hvem skal betale
denne foropgave?
o Der er ikke sat penge af til det i budgettet, så som udgangspunkt skal spejderne selv
betale (utilfredsheden herom må tages op på evalueringen af turen).
Divisionsledelsen bruger 20.000 om året, hvad bruges de penge til?
o Posten dækker bredt, diviledelsesmøder, porto og gebyr, Gaver (til afgående),
kontingenter til bla. Frederiksberg samråd, diviledelses weekend, kontorartikler mm.
Regnskabet godkendes

4. Behandling af indkomne forslag.
 Forslag om kontingentforhøjelse (forslaget er sendt ud) forslaget er vedtaget.
o Korpset har i sinde at nedlægge Nørrebro spejderne, da korpset får ikke deres
kontingent, men divisionen får sit. Det forventes at korpset smider gruppen ud i år.
o Alt i alt en reduktion på knapt 100 medlemmer, for at kompensere for dette foreslås
det at man hæver kontingentet fra 90 kr. per spejder per år, til 100 kr. per spejder per
år (en stigning på 10 kr.).
o Kasséren mener at det kan betale sig for at man ikke skal tømme divisionens kasse.
o Difference i underskud fra første budget (sendt ud med indkaldelsen) og det
reviderede skyldes hovedsageligt at Nørrebro spejderne lukker.
o Et andet forslag er at man hæver betalingen for turene hvis det er for at give spejderne
federe oplevelser.
o For et par år tilbage blev kontingentforhøjelse diskuteret og argumenterne fra
dengang holder stadig.
o Hvis likviditeten vender vil divisionsledelsen gerne tage lavere kontingent op til
diskussion.
5. Væsentlige beslutninger om divisionens fremtid herunder forelæggelse af divisionens
udviklingsplan med indsatsområder for indeværende år samt beslutninger i øvrigt om divisionens
udvikling, spejderarbejde.
 Fokus på fastholdelse af ledere i divisionen og rekruttering af nye ledere.
 Arrangementer som ikke planlægges af divisionsledelsen giver bedre tid til at arbejde med
lederudvikling.
 Helene berettede i detaljer om divisionens udviklingsplan i forlængelse af det i indkaldelsen
udsendte materiale.
 Der blev spurgt, om divisionen ser sig selv om en medspiller i forhold til folkeskolereformen.
Det gør divisionen ikke – det er indledningsvis grupperne, der er den primære enhed i dét
samarbejde.
 Det blev foreslået, at der etableres et gruppe/divisions-kom-og-bliv-leder tur i nærområdet
for helt nye ledere. Budskabet var, at det kan være i overkanten for en helt ny leder at tage en
weekend til Jylland på DDS kursus, hvis man ikke har et netværk.
 Der efterspørges praktisk lederuddannelse for nye ledere i divisionen. Hyppigere ledersamling
på divisionsniveau.
6. Fremlæggelse og vedtagelse af justeret budget for 2014, samt vedtagelse af budget og
fastsættelse af divisionskontingent for 2015.
 Budgettet for 2014 er vedtaget



Budgettet for 2015 er vedtaget

7. Fastsættelse af antallet af divisionsledelsesmedlemmer under hensyntagen til § 29, stk. 2.
 Divisionsledelsen foreslår at der vælges 13 medlemmer: Godkendt
2 Divisionschefer (DC)
1 Kasserer (DK)
3-4 Divisionsledelsesmedlemmer med fokus på spejderne
6-7 Divisionsledelsesmedlemmer med fokus på lederne
8. Valg af 1-2 divisionschefer, divisionskasserer og øvrige medlemmer af divisionsledelsen.
 Afsked med afgående divisionsledelsesmedlemmer
Henrik Christoffersen stopper som divisionschef
Paul Erik Sørensen stopper som kasserer
Stinne Klæbel stopper som divisionsledelsesmedlem




Rasmus Jensen genopstiller som divisionschef Valgt
Helene Schiermer stiller op som divisionschef Valgt
Claus Museth stiller op som kasserer valgt
Mathias Madsen genopstiller som divisionsledelsesmedlem Valgt
Laura Evald stiller op som divisionsledelsesmedlem Valgt
Divisionsledelsen er nu 9 personer så der er plads til flere hvis man skulle få lyst.

9. Valg af revisor og evt. revisorsuppleant.
 Birgitte Melgaard genopstiller som revisor Valgt
 Lisbeth Hedelund stiller op som revisorsuppleant Valgt
10. Beretning fra Friluftsrådet Kreds København, Frederiksberg Samråd og Københavns Samråd.
 Beretningerne er sendt ud med indkaldelsen.
 Ingen spørgsmål eller kommentarer, beretningerne tages til efterretning.
11. Beretning fra spejdercentre og større arrangementer herunder Egemose Centret, Gillastugan,
Vatelunden, Oak City Rally og Sølvøkseløbet.
 Beretningerne er sendt ud med indkaldelse.
 Ingen kommentarer eller spørgsmål, beretningerne tages til efterretning.
12. Valg af repræsentanter til Friluftsrådet Kreds København, Frederiksberg Samråd og Københavns
Samråd.
 De nuværende repræsentanter ønsker alle genvalg. Alle er valgt
13. Valg af repræsentanter til Egemose Centret, Gillastugan, Vatelunden, Sværdkamp, Oak City Rally
og Sølvøkseløbet.
 De nuværende repræsentanter ønsker alle genvalg. Alle er valgt
 Da Sværdkamp blev til et divisionsarrangement i 2013 skal der i år vælges en repræsentant til
arrangementet. Helene Schiermer stiller op. Helene er valgt
14. Eventuelt.
 Spejderchefen fortæller hvad der sker rundt om i korpset.

o







Korpset har vedtaget en frivillig politik der handler om hvordan vi som voksne
mennesker behandler hinanden godt.
o D. 10 maj holdes der et ekstraordinært ”korpsrådsmøde” der handler om korpsets
udviklingsplan.
Mette fortæller at mikro/minitræf mangler et madhold og en hovedperson.
Der kommer en skrivelse ud omkring kontingenter for grupperne i divisionen.
Oak city rally mangler dommere.
Divisionens grupper opfordres til at bruge divisionens hytter i stedet for fremmede hytter.
Næste divisionsrådsmøde afholdes d. 16. marts.

