Divisionsrådsmøde Absalon Division
Dato: 11/5, kl. 19.00
Lokation: Bellahøj Friluftsscene, Degnemosen, 2700 Brønshøj
Referat:
1. Valg af dirigent og referent
● Dirigent: Allan Hjort Andersen
● Referent: Johanne Falk
Mødeindkaldelsen samt materiale er sendt på mail onsdag 21/4 2021. Dirigenten gjorde
opmærksom på, at indkaldelsen skal komme 3 uger før, og at den derfor var kommet en dag for
sent. Forsamlingen godkendte afholdelsen på trods af dette. Dagsordenen blev godkendt.
2. Beretning fra divisionsledelsen
Beretningen blev fremlagt af DC Kristian Folmer
Som alt andet har divisionsarbejdet stået meget stille i 2020. Divisionssommerlejren er blevet aflyst
à to omgange (senest i december), og det samme er forårsaktiviteterne. Da Korpsrådsmødet ikke
blev fysisk, blev divisionens arrangementer i dén henseende også aflyst.
3. Fremlæggelse af årsregnskabet for det foregående år til godkendelse
Regnskabet blev fremlagt af kasserer Claus Museth. Regnskabet er fremsendt på mail og
tilgængeligt på hjemmesiden.
Selv med aflysningen af 3. kontingentindbetaling har divisionen stort overskud (50.000 kr.) pga.
manglende aktivitet og salg af Bavnen - de primære udgifter har været husleje. Formuen er på
849.000 kr., hvoraf 238.000 kr. er lånt til 3VV ifb. salget af Bavnen.
Kassereren gjorde opmærksom på, at regnskabet endnu ikke er revideret. Han foreslog, at den på
mødet valgte revisor også reviderede regnskabet 2020, og at forsamlingen forhåndsgodkendte
regnskabet på den betingelse, at hvis revisoren fandt fejl, ville der blive indkaldt til nyt møde.
Forsamlingen godkendte regnskabet med den forudsætning
4. Behandling af indkomne forslag
Der var ingen forslag.
5. Væsentlige beslutninger om divisionens fremtid, herunder:
● Forelæggelse af divisionens udviklingsplan med indsatsområder for indeværende år
Planerne blev fremlagt af DC Kristian Folmer
DL har følgende fokusområder for det kommende år:
● Arrangementer skal igang igen: vi skal sikre, at der er folk i de forskellige teams, så
arrangementerne efter sommerferien kan blive afholdt
● Ny kasserer: Claus Museth har efter mange års tro tjeneste meldt, at han ønsker at
stoppe, så der skal findes en ny kasserer hurtigst muligt

●

●

●

Arrangementer ifb. med KRM: På Korpsrådsmødet 2021 er der forslag om nye
vedtægter. Grupperne skal bistås både før (med Forkorpsrådsmøde og lignende) og
efter (når vedtægterne skal ud og leve i grupperne).
Divisionsledelsen efter DRM: Vi skal have øje for, hvordan divisionsledelsen ser ud i
de kommende år.

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.
Budgettet blev fremlagt af kasserer Claus Museth. Budgettet er fremsendt på mail og
tilgængeligt på hjemmesiden.
I det fremsendte budget er kontingentet sat til 66. kr. i 2021 (svarende til at vi skipper 3.
opkrævning i 2021 ligesom i 2020) og 100 kr. i 2022. I lyset af det store overskud foreslog
kassereren at ændre budgettet, således at der kun bliver én kontingentopkrævning af 33 kr.
i 2022 i stedet for tre. Forsamlingen godkendte denne ændring i budgettet.

6. Fastsættelse af antallet af divisionsledelsesmedlemmer under hensyntagen til § 29, stk. 2.
Størrelsen af divisionsledelsen blev fastsat til 10 personer.
7. Valg af en eller to divisionschefer, divisionskasserer og øvrige medlemmer af divisionsledelsen
● Ikke på valg (siddende til 2022)
○ Kristian Folmer Madsen (DC)
○ Helene Schiermer
○ Ina Ravn
○ Hossein Ali Al-Khudri
○ Claus Museth (Kasserer)
● På valg
○ Magdalena Cieszynska (genopstiller)
○ Allan Hjort Andersen (genopstiller)
○ Julie Sjøholm (genopstiller)
○ Jesper Svensson(genopstiller for 1 år)
○ Johanne Falk (genopstiller for 1 år)
De 5 kandidater på valg blev alle valgt, og der var ikke andre, der stillede op. Divsionslededelsen er
således fyldt.
8. Valg af revisor og evt. revisorsuppleant
Mirjam Hvid (4. Absalon Gruppe) blev valgt som revisor (til både regnskabet 2020 og 2021).
Der blev ikke valgt en revisorsuppleant.
9. Valg af repræsentanter til
o Frederiksberg Samråd
Claus Museth og Mette Grønvold blev valgt.
o Københavns Samråd
Malene Dethmer (Valby Park Spejderne) blev valgt.
o Egemose Centret

o
o
o

Palle Svensson er valgt for en 2-årig periode i 2020
Gillastugan
Claus Museth blev valgt.
Vatelunden
Kristian Folmer blev valgt.
Oak City Rally
Paul Erik Sørensen blev valgt.

10. Beretning fra spejdercentre og større arrangementer, jf. § 50, og tilsvarende, tilknyttet divisionen
● Frederiksberg Samråd (v Mette Grønvold): Har 4 møder årligt. Fordeler tilskud til aktiviteter,
der udvikler børn og unge. Har en anlægskonto på cirka 300.000 årligt (som 3VV fik en stor
del af til køb af Bavnen).
● Københavns Samråd (v Sune Vuorela): Har bl.a. arbejdet imod, at alle foreninger (uanset
størrelse og professionalitet) skal behandles ens ift. regnskab. Får formentlig en
tilskudspulje til genstart efter corona. Bemærk at 1. juni er deadline for regnskab i år!
Der er valg til Folkeoplysningsrådet i 2022, og der opfordres til, at alle grupper sender en
kandidat. DL orienterer, når tiden nærmer sig.
● Sølvøkseløbet (v Allan Hjort Andersen): Sølvøkseløbet mangler en overordnet tovholder der er postmandskab og hjælpere, men der er virkelig brug for én, der kan have styr på alle
trådene. Der er tale om 4-5 fællesmøder og weekenden i uge 43. Kontakt endelig Allan, hvis
du vil være med!
● Sværdkamp (fremlagt af Kristian Folmer): Har afholdt Sværdkamp-in-a-box.
● Egemosen (fremlagt af Kristian Folmer): Har jubilæum i 2021 men venter med at fejre det til
2022. Der kommer ny toiletbygning på Mindepladsen!
● Oak City Rally (v Claus Museth): Løbet er pga. corona omlagt, så grupperne kører i deres
lokalområde. Der er planer om, at der livestreames fra Valby Parks hytte på dagen. Der er
altid plads til folk i teamet, man kan bare henvende sig - og man må også gerne overtage
Claus’ job som den, der skaffer hjælpere til ruten.
● Gillastugan (v Claus Museth): Har været lagt ned af corona i 2020. Man er velkommen til at
melde sig som hyttevagt. Bemærk at Københavns kommune giver tilskud til leje af denne
hytte, selvom den ligger i Sverige.
11. Eventuelt
●
●
●

Anders Kamper (BSF Bellahøj): Bellahøjs overtager den nye hytte i september
Bongo (GL, Orion): Opfordring til at tage beretningerne fra spejdercentre og arrangementer
før valg af repræsentanter til næste DRM
Marie Torp fra korpsledelsen fremlagde korpsledelsens beretning og planer, bl.a.:
○ KRM ligger 12/11 - 14/11 2021, og der satses på fysisk afholdelse.
○ Processen med de nye vedtægter er i gang, og der findes masser af optagne
webinarer og kommende workshops, hvor man kan blive klogere og debattere.
Datoer kan findes på dds.dk. Deadline for ændringsforslag er skudt til 15/8 for at
sikre plads i processen.
○ Der er valg til korpsledelsen, og man er meget velkommen til at kontakte siddende
medlemmer, hvis man er nysgerrig på, hvad det indebærer.
○ Regnskabet for 2020 er sendt ud og kan findes på dds.dk.
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