Referat af ekstraordinært Divisionsrådsmøde i Absalon Division,
3/10/2018 I Søndermark Gruppes Hytte, Bag Søndermarken 20, 2000 Frederiksberg
--------------------Indkaldelse til ekstraordinært divisionsrådsmøde
Mødet afholdes d. 3/10/2018 kl. 19:00 hos Søndermarken Gruppe.
Det er konstateret skimmelsvamp i på Bavnen og det er derfor nødvendigt at skifte taget.
Der er indhentet et tilbud, inklusiv taget på toiletbygningen, på 235.000. Bavnen har selv mulighed
for at dække de første 100 t.kr. De sidste 135.000 skal derfor dækkes fra Absalon Divisions
egenkapital. Det er nødvendigt at skifte taget, for fortsat at kunne bruge Bavnen. Grundet beløbets
størrelse, ser vi det nødvendigt, at spørge divisionsrådet om lov til at foretage investeringen i et nyt
tag til Bavnen, eller om nødvendigt sælge Bavnen.
Dagsorden
1. Valg af dirigent
2. Valg af referent
3. Behandling af indkomne forslag
4. Evt.
---------------------Indkomne forslag:
DL’s forslag om en investering i nyt tag til Bavnen:
Forslag 1:
Divisionsledelsen anmoder om lov til at investere 135.000 fra divisionens likvide midler i et nyt tag
til Bavnen.
Forslag 2:
Divisionsledelsen stiller forslag om, at divisionsrådet bemyndiger divisionsledelsen til at sætte
Bavnen til salg inden for perioden til næste divisionsrådsmøde.
Forslag 2 frafalder såfremt, forslag 1 vedtages.
---------------------Deltagere:
Kristian Folmer Madsen, Divisionschef, Bellahøj 21 Barking
Magdalena Cieszynska, Divisionschef, 3. Vesterbro Vildgæssene
Johanne Falk, Divisionsledelsesmedlem, Bellahøj 21 Barking
Claus Museth - Divisionskasserer,
Mette Lautrup Grønvold, Formand, Søndermark Gruppe
Flemming Møller Bygwraa, Formand, Orion Gruppe
Sidsel Jensen, Formand, 3 Vesterbro Vildgæssene
Henrik Schel Museth, Kasserer, 3 Vesterbro Vildgæssene
Pernille Eneqvist, Senior, 3 Vesterbro Vildgæssene
Henrik Roos, Leder i Bestyrelsen, 4 Absalon
Mathias Madsen, Afdelingsleder, Bellahøj 21 Barking

Dagsorden
1. Valg af dirigent
Mathias Madsen er valgt som dirigent
2. Valg af referent
Kristian Madsen Folmer valgt som referent.
3. Behandling af indkomne forslag
Divisionsrådet spørger om hvorvidt skimmelsvampen er så udbredt at Bavnen ikke kan udlejes.
Divisionsledelsen informerer om at der pt. er udlejningsstop eftersom sovesalene ikke kan
benyttes.
Det diskuteres om hvorvidt det er en nødvendigt for et salg at reparere taget. Det konstateres, at
hvis man venter med at reparere taget risikerer vi, at der opstår flere skader og hytten forfalder.
Taget er utæt og gulvet i sovesalene begynder tage skade. En eventuelt salgsprocess kan tage
længere tid, og det kan være svært at finde interesseret købere til en svimmel- og fugtskadet hytte.
Det diskuteres om hvorvidt divisionen skal beholde Bavnen, eller om salget er den optimale
løsning. Den største bekymring er om hvorvidt der fortsat er kræfter til en drift af Bavnen om 5 eller
10 år. Der savnes allerede nu kræfter til vedligeholdelse. Så tidligt som på Divisionsrådsmødet
2016 vedtog divisionsrådet, at Bavnen kunne sælges hvis man ikke kunne stable en større
arbejdsgruppe på banen.
Der fremsættes et ændringsforslag til forslag 1, forslaget er fremsat af et samlet divisionsråd og
divisionsledelse, forslag 1 ændres til Ændringsforslag 1. Divisionsledelsen trækker forslag 2.
Forslag 1:
Divisionsledelsen anmoder om lov til at investere 135.000 fra divisionens likvide midler i et nyt tag til Bavnen.
Ændringsforslag 1:
Forslag 1 ændres til:
Divisionsledelsen bemyndiges lov til at investere 135.000 i et nyt tag til Bavnen.
Divisionsledelsen derudover pålægges at undersøge mulighederne for at et salg af Bavnen, resultatet af
undersøgelsen fremlægges på næste ordinære Divisionsrådsmødet.

Forslag 1 stilles til afstemning (med ændringerne fra ændringsforslaget). Der er enighed om at
afstemning afgøres via håndoprækkelse.
Der er 10 stemmeberettigede til stede.
Stemmer for: 10
Stemmer imod: 0
Blank: 0
Forslag 1 er vedtaget i formen:
Divisionsledelsen bemyndiges lov til at investere 135.000 i et nyt tag til Bavnen.
Divisionsledelsen derudover pålægges at undersøge mulighederne for at et salg af Bavnen.
Resultatet af undersøgelsen fremlægges på næste ordinære Divisionsrådsmødet.

3. Vesterbro Vildgæssene udtrykker gennem deres formand og kasserer interesse for at købe
Bavnen hvis den bliver sat til salg efter tagreparationen. Andre grupper med interesse i dette
opfordres til at udtrykke deres interesse til Divisionsledelsen.
5. Evt.
En kort opsummering af kommende datoer og status på arrangementer. Divisionsledelsen
informerer om at der afholdes et Forkorprådsmøde i samarbejde med Amager og Vestskov
Divisioner d. 31 oktober kl 18-22 i Søndermark Gruppes Hytte. Invitationen kommer ud til
Gruppeledere og Bestyrelsesformænd inden for et par dage.

