
Referat divisionsrådsmøde - Absalondivision 
27/8/2020 
Kl 18:30 
Lersø Park Spejderne, Bispebjerg Bakke 2, 2400 København 

 
Dagsorden DRM 
 

1. Valg af dirigent og referent 
a. Allan Hjort Andersen, Kristian Folmer Madsen 

2. Beretning fra divisions ledelsen  
a. Ingen kommentarer til det udsendte 
b. Divisionsledelsen gør opmærksom på at, som alle ved, blev divisionssommerlejr 

2020 desværre aflyst grundet Corona.  
3. Fremlæggelse af årsregnskabet for det foregående år til godkendelse  

a. Regnskabet er godkendt 
4. Behandling af indkomne forslag 

a. Forslag om at skippe 3. Indbetaling til kontingent i 2020, vil give et mindre 
underskud, men ikke mere end kassen kan holde til. Hvilket vi synes er fair efter 
et år uden aktiviteter grundet corona. Pt. har vi et mindre overskud på 25. t.kr. 
uden 3. indbetaling, som er omkring 50.000 kr. Dette er inklusivt depositum til 
Kulsø, som kan bruges til en booking i 2021.  

i. Vedtaget enstemmigt  
b. Udskydelse af Divisionssommerlejr til 2021. Vi ønsker i divisionsledelsen at 

afholde en divisionssommerlejr, sammen med det gode team der har været igang 
med at planlægge den aflyste sommerlejr i 2020. Som tidligere skrevet ud har vi 
bedt om feedback på om den ønskes udskudt til 2021, og har kun modtaget 
positiv tilbagemelding. Der har været lidt kommentarer om valg af uge, som vi 
tager med os, skulle vi vælge at vi gerne vil have lejren i 2021.  

i. Vedtaget enstemmigt  
5. Væsentlige beslutninger om divisionens fremtid, herunder:  

a. Forelæggelse af divisionens udviklingsplan med indsatsområder for indeværende 
år  

i. Som tillæg til den udsendte udviklingsplan, bliver den udskudte 
divisionssommerlejr en naturligt del af divisionens planer for det 
kommende år.  

ii. Godkendt 
b. 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.  

i. Kontingenten i 2021 er 66, Budgettet er godkendt. 



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

a. 10, herunder, 2 divisions chefer og 1 kasserer 
i. 1 vakant plads som DC, 1 vakant plads i ledelsen 

7. Valg af en eller to divisionschefer, divisionskasserer og øvrige medlemmer af 
divisionsledelsen 

a. Ikke på valg 
i. Magdalena Cieszynska 
ii. Jesper Svensson 
iii. Johanne Falk 
iv. Allan Hjort Andersen 
v. Julie Sjøholm 

b. På valg 
i. Kristian Folmer Madsen (DC) Genopstiller 

1. Valgt 
ii. Claus Museth (Kasserer) Genopstiller 

1. Valgt 
iii. Ina Ravn  Genopstiller 

1. Valgt 
iv. Helene Schiermer Genopstiller 

1. Valgt  
v. Ege Schmidt Genopstiller ikke 

c. Opstillet på mødet 
i. Hossein Ali Al-Khudri 

1. Valgt 
8. Valg af revisor og evt. Revisorsuppleant. 

a. Magnus Gundersen Lihn 
i. Valgt 

b. Carsten Iversen 
i. Valgt 

9. Valg af repræsentanter til 
a. Frederiksberg Samråd 

i. Claus Museth og Mette Grøndvold genopstiller 
1. Valgt 

b. Københavns Samråd 
i. Sune Vuorela genopstiller 

1. Valgt 
c. Egemose Centret 

i. Palle Svensson genopstiller 
1. Valgt 

d. Gillastugan 
i. Claus Museth genopstiller 

1. Valgt 



e. Vatelunden 
i. Steen Colliander genopstiller 

1. Valgt 
f. Oak City Rally 

i. Paul Erik Sørensen genopstiller 
1. Valgt 

10. Beretning fra spejdercentre og større arrangementer, jf. § 50, og tilsvarende, tilknyttet 
divisionen  

a. Skriftlige beretninger forventes eftersendt, sammen med evt. indkomne forslag 
i. Ingen kommentarer  
ii. Der bliver gjort opmærksom på at henholdsvis Frederiksberg samråd har 

en pulje der kan søges, samt at Københavns kommune har forskellige 
puljer, herunder snabslanten, der er nem at søge og målrettet projekter til 
unge (https://snabslanten.dk/)  

11. Eventuelt  
a. Peter nævn der har været lidt debat på sociale medier om Bellahøjs nye hytte, 

primært i forhold til træ, der skal fældes. Får man henvendelser kan man 
videresende dem til B21B eller henvise til https://b21b.dk/spejderhus-faq 

b. Der er nytårskur den. 8/1/2021.  
 
På tegning af referat 
 
Divisionschef 
Kristian Folmer Madsen 
Dato 
 
____________________ 
 
Dirigent 
Allan Hjort Andersen 
Dato 
 
____________________ 
 
 

28/8/2020

https://snabslanten.dk/
https://b21b.dk/spejderhus-faq
Kristian Folmer

Kristian Folmer




