
Absalon Divisionsrådsmøde 
Dato: Torsdag den 30. marts 2017 kl. 19:00  

Sted: Spejdercenter Holmen 

 

1. Valg af dirigent og referent 

Christian Nedergaard blev valgt som dirigent, og Mai Thode blev valgt som referent. 

2. Beretning fra divisionsledelsen 

Divisionen er været få på ressourcer, dog er der i årets løb blevet afholdt en masse arrangementer med stor 

tilslutning for spejdere og grupper. Tak de mange frivillige teams for jeres store arbejde og indsats. Det går 

godt i divisionens grupper, hvor vi pt. er ca. 1472 spejdere. En ny gruppe i Nordvest er kommet til med 

hjælp fra korpset. Divisionsledelsen har brugt meget tid på daglig drift af divisionen. Vi har rigeligt med 

penge på kistebunden.  

3. Forelæggelse af divisionsregnskab for 2016 til godkendelse 

Bemærkning om, at regnskabet for Sværdkamp ikke har været i orden, grundet manglende bilag. GLBDT 

blev desværre aflyst. Bavnen har haft et fint overskud.  

Divisionsrådet godkendte regnskabet. 

4. Behandling af indkomne forslag 

Ingen indkomne forslag. 

 

Forslag fra Divisionsledelsen: Organisering af divisionsledelsen: 

Divisionsrådet vedtog forslag nr. 2. Divisionen indkalder til et møde inden sommerferien. 

5. Væsentlige beslutninger om divisionens fremtid herunder forelæggelse af divisionens udviklingsplan 

med indsatsområder for indeværende år samt beslutninger i øvrigt om divisionens udvikling, 

spejderarbejde 

Divisionsledelsen har ikke udarbejdet en udviklingsplan, da ressourcerne har været for små. 

6. Fremlæggelse og vedtagelse af justeret budget for 2017-2018, samt vedtagelse af budget og 

fastsættelse af divisionskontingent for 2018 

Divisionsrådet vedtog forslag om, at Absalon Division støtter op om Spejdernes Lejr 2017 med et tilskud til 

grupperne.  

Divisionsrådet godkendte det samlet budget for 2017 og 2018.   

GLBDT aflyst i 2016, men der ønsket et beløb hensættes i budgettet 2018.  

Divisionsrådet vedtog forslag om, at fordele de hensatte 40.000 kr. ligeligt blandt alle deltagende grupper.  

7. Fastsættelse af antallet af divisionsledelsesmedlemmer under hensyntagen til § 29, stk. 2 

Udsættes til ekstraordinære møde, som divisionsledelsen indkalder til inden sommer. 

8. Valg af 1-2 divisionschefer, divisionskasserer og øvrige medlemmer af divisionsledelsen 



• Jesper Svensson blev valgt  

• Magdalena Anna blev valgt 

• Kristian Madsen blev valgt 

9. Valg af revisor og evt. revisorsuppleant 

• Lisbeth Petri blev valgt 

• Opfordring fra Divisionsrådet om, at divisionsledelsen finder en revisorsuppleant snarest.  

10. Beretning fra Friluftsrådet Kreds København, Frederiksberg Samråd og Københavns Samråd 

Divisionsrådet klappet højlydt. 

11. Beretning fra spejdercentre og større arrangementer herunder Egemose Centret, Gillastugan, 

Vatelunden, Oak City Rally og Sølvøkseløbet 

Divisionsrådet klappet endnu engang højlydt. 

12. Valg af repræsentanter til Friluftsrådet Kreds København, Frederiksberg Samråd og Københavns 

Samråd 

• Ingen blev valgt til Friluftsrådet Kreds København 

• Sune Vuorela blev valgt til Københavns Samråd 

• Claus Museth og Mette Grønvold blev valgt til Frederiksberg Samråd 

13. Valg af repræsentanter til Egemose Centret, Gillastugan, Vatelunden, Sværdkamp, Oak City Rally og 

Sølvøkseløbet 

• Lisbeth Petri blev valgt til Egemose Centret 

• Claus Museth blev valgt til Gillastugan 

• Steen Colliander blev valgt til Vatelunden 

• Paul Erik Sørensen blev valgt til Oak City Rally 

14. Eventuelt 

• Divisionssommerlejr i 2019 

• Besøg fra korpsledelsen (se bilag) 

• SuperDivi afholdes den 5.-7. maj 2017 på Gurredam. Meld jer til ☺ 

 

_________________________ 

Christian Nedergaard, Dirigent 

 

_________________________ 

Helene Schiermer, Divisionschef 

 

_________________________ 

Malou Christiansen, Divisionschef 


