
Divisionsrådsmøde 5. aPril 2018

Dagsorden:

1" Valg af dirigent og referent

2 Beretning af divisionsledelsen og fonden

3 Fremlæggelse af årsregnskabet for 
$et 

foregående år til godkendelse.

4 Behandling af indkomne forslag

5 Væsentlige beslutninger om divisionens fremtid, herunder:

1: Forelæggelse af divisionens udviklingsplan med indsatsområder for indeværende år

2: Beslutninger i øvrigt om divisionens spejderarbejde, udvikling m.v.

6 Vedtagelse af justeret budget for indeværende år og vedtagelse af budget og fastsættelse af

divisionskontingent for de følgende år.

7 Fastsættelse af antallet af divisionsledelsesmedlemmer

g Valg af Divisionsledelse og fondbestyrelse ihht. vedtægter, valg af nyt medlem til lederkolegiets

bestyrelse.

9 Valg af revision og suPPleant

10 Beretning fra DDS's kredsrepræsentanter i Friluftsrådet'

11 Beretning fra spejdercentre og større arrangementer jf. §50, og tilsvarende tilknyttet division,

herunder mØlleåsejladsen.

L2 Mindeord for Henning Molin

13 Eventuelt

Referat:

t. Thomas Frisenette valgt til dirigent, Helene Jensen valgt til referent

Frisenette gennem gik relevante love og regler og kunne konstatere at hvis vi tilføjede et punkt til

dagsordenen med "valg af revisor og suppleant'' kunne reglerne overholdes rådsmødet afholdes.

Z. Beretning udsendt, og DC Anders gennemgår enkelte punkter, Divisionen har fungeret efter den

,,Æblemodel", hvilket man ikke er helt tilfreds med og Ønsker at gå "tilbage" til en struktur med

divisionsassistenter til grenene.

Grunde og fonde - divisionen er momsfritaget ved salg af grunde. Der er indkøbt jordområde ved

Høbjerghegn - mulighed for at deltage i udvikling af det nye område - opfordrer til at skrive sig på

listerne, som er fordelt på bordene.

Forventer at bruge 5-6 mil på udbygning af Høbjerghus - 30-40 flere sovepladser i mindre rum; mål

130 sovePladser.

Stor ros til Daniel (og makker Frode), som har gjort stort stykke arbejde i at faelde de gamle træer

på grunden.

3. gennemgang af regnskab ved Anders, enkelte bemærkninger fra Anders - en dyr hytte giver relativ

stor refusion, hvilket bl.a. medvirker til pænt overskud'



Fonden har fået større udbytte end forventet.

Regnskabet for Mølleå Division blev godkendt.

Regnskabet for Mølleå Divisions Grund og Hytte Fond blev vedtaget

4. lngen indkomne forslag. /

5. med den nuværende æble-model-struktur, er det gruppelederne, der skal lave udkast til budget,

hvilket de ikke føler, at de har forudsætninger til; derfor har DL udarbejdet udkast, som GL-gruppen

har godkendt.

De kommende DA-er er ikke nØdvendigvis aktivitetsansvarlige. På sigt er der et ønske om at

DA'erne vælges på DRM, men ikke klar til det i år. Anina fra Kgs. Lyngby efterlyser en beskrivelse af,

hvad DA'ernes opgave skalvære.

Der er Ønske om et "Mølleåsejladskurses", så der om 10 år vil være flest deltagere fra

MØlleådivision.

Styrket ledersamarbejdet skal give flere leder og derved kan få flere børn til at blive spejder (flere

grupper i divisionen har relativt lange ventelister)

NærumhyEten kan bruges til materiel-hytte - ud over den opbevaringsplads divisonen har i

Drivh uset (Skovtofte gruppe)

Lederweekend blev aflyst i år pga. manglende tilmeldinger - mange finder det svært at bruge en hel

weekend, men vilgerne deltage en enkelt dag.

6. afsat 30.000 til materiel

uændret kontingent 18 og 19

Fonden har aftalt med Rudersdal og Gladsaxe kommune at vi får tilskud.

Budgetterne vedtaget.

7. DL forslår at den kommende DL skal består af 6-8 ud over kasserer, hvilket vedtages.

8. Til Divisionsledelsen genopstiller Torben Ellestad og Lærke Skovhus- Begge bliver genvalgt

Til divisionsledelsen opstiller Maja Justensen og bliver valgt

Til Fondbestyrelsen genopstiller Marianne Purup - Karsten Meier - Lars Serritzlev og Sebastian

Andersen. Alle bliver genvalgt.



12.

13.

Til Lederkollegiet opstiller Hanne Korsholm og bliver valgt, desuden sidder JØrgen Naver i

bestyrelsen, Pt. Ledigt værelse

g. Revisor: genvalg til John Bagger, suppleant: genvalg til uffe ougård

Fond: revisor : Uffe Ougård valgt,

10. Gunnar Briisch kunne ikke komme til rådsmødet, *"n har sendt skriftelig beretning' som Anders

(DC} gennemgår. På spørgsmålet om hvor meget grupperne kan s6ge, var DL enige om, at det er

muligt at søge mange Penge.

11. Mølleåsejladsen-team er i fuld gang med planlægningen af den kommende sejlads - mange

personer involveret i planlægningen og afholdelse'

Mindeord for Henning Mollin

Christian fra korpsledelsen på besøg, havde fået godt indtryk af korpsets nye generalsekretær;

Benedicte.

Truffet beslutning om en ny spejdernes lejr i 2022'

Generelt har alle divisioner ledermangel og ventelister'

Anders Mejlhede bad Kristian bringe den besked videre til korpskontoret, at det er svært at få

hjælp om aftenen mht' problemer med medlemsservice'

Anette Kaalund gjorde reklame for spejder museum på Holmen - et museum, ikke et arkiv,

opfordrede til at vi besøgte museet - ew. med vores spejdere - mulighed for at få åbnet udenfor

der officielle tider.

Anders Mejlhede oplyste, at man mangler kræfter på colleruphus

Lærke ønskede tilbagemelding fra grupperne vedr. kontakten i divisionen'

- lfgl Birgit, 2. Lyngby er GRM ikke optimal møde med divisionen - alt for mange deltagere til at

gruppen og DL får noget ud af besØg.

- Jacob, L. Holte ønsker bedre faellesskab i grenene'

Thomas Frisenette

Dirigent
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