
 

DIVISIONSRÅDSMØDE 
Lyng Division 

26. APRIL 2018 

  
___________________________________________________________________________________________ 

 

A. Valg af dirigent og referent  

Dirigent: Torben Markussen  

Referent: Kira Antoinette Jensen  

B. Beretning fra divisionsledelsen med særligt fokus på, hvad divisionen har gjort for at fremme 

spejderarbejdets værdier og udvikling 

Divisionschef Charlotte Lauridsen fortalte om årets gang i Lyng Division, samt regler og retningslinjer vi  

som division skal følge – SE BILAG 1  

C. Fremlæggelse af årsregnskabet for det foregående år til godkendelse 

Charlotte Lauridsen fremlagde årsregnskabet, grundet afbud fra da nuværende kasserer Solvej Brink   

D. Behandling af indkomne forslag 

Ingen forslag til behandling 
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E. Væsentlige beslutninger om divisions fremtid, herunder: 

1. Forelæggelse af divisionens udviklingsplan med indsatsområder for indeværende år  

Charlotte Lauridsen gennemgik udviklingsplanen som havde fokus på divisionens fælles mål: 

Leder udvikling, børn leder børn og udeliv – SE BILAG 2 

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

Kalenderen for 2018 – SE BILAG 3 

F. Vedtagelse af justeret budget for indeværende år og vedtagelse af budget og fastsættelse af divisionens 

kontingent for det følgende år  

Charlotte Lauridsen – fremlagde budget for 2018   

Kontingent forbliver uændret svarende til 3*20,- kr. om året pr. aktivt medlem 

G. Fastlæggelse af antallet af divisionsmedlemmer under hensyn til § 29 stk. 2.  

Det ønskes, at alle grupper gerne skal være repræsenteret i divisionsledelsen, det  

blev derfor besluttet, at der minimum skal vælges 8 personer til divisionsledelsen.  

 

H. Valg af divisionskasser og øvrige medlemmer af divisionsledelsen 

Divisionsledelsesmedlem (DKAS) – Solvej Brink blev genvalgt  

Divisionsledelsesmedlem – Frederik Hounsvad blev genvalgt  

Divisionsledelsesmedlem – Daniel B. Nygaard blev genvalgt  

Der var forslag fra divisionsledelsen om valg af yderligere en Divisionschef, det lykkes desværre ikke at 

finde en ny kandidat.   

I. Valg af revisor og revisorsuppleant  

Jane Sofie Vildensten – valgt som revisor   

Klaus Hebsgaard – genvalgt som revisorsuppleant   

J. Skriftlig eller mundtlig beretning fra en eller flere af Det Danske Spejderkorps kredsrepræsentanter i 

Friluftrådet  

Der deltog ingen repræsentanter fra Friluftrådet, og pt. sidder der ingen kredsrepræsentanter fra   

Det Dansk Spejderkorps i rådet. 
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K. Beretning fra spejdercenter og større arrangementer, jf. §50, også tilsvarende tilknyttet divisionen 

John G. Poulsen fra Kulsø Spejdercenter fortalte om det ændringsforslag, der blev fremsat på 

korpsrådsmødet 2017 i forhold til korpsets ejendomsstrategi, og i samarbejde med forskellige 

repræsentanter fra flere divisioner, herunder også fra Lyng Division, at det lykkes at få vedtaget 

forslaget. Ellers fortalte han kort omkring hvordan det går på spejdercentret generelt. Her kom han 

især ind på, hvordan SL 2017 havde påvirket udlejningen i sommeren 2017, men at de havde haft held 

med at leje ud til nogle tyske spejdergrupper i en længere periode.  

 

L. Eventuelt  

- Det blev under aftenens møde nævnt, at det er vigtigt at man i grupperne skriver præcis i referatet, 

hvad man f.eks. har vedtaget i forhold til kontingent, og de forskellige typer af kontingenter (passiv, 

aktiv, leder, etc.), så det kan aflæses i regnskabet.  

- Der blev desuden kort talt om, hvilke grupper der bruger regnskabsdelen i Medlemsservice, og hvordan 

det fungere netop på baggrund af, at enkelte grupper har haft en del problemer med f.eks. 

udfærdigelse af deres årsregnskab.  
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BILAG 1 – Beretning fra divisionsledelsen  
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BILAG 2 – Udviklingsplan  

Udviklingsplan for Lyng Division 2018 

Formål: 

Vil forsat være, at divisionen facilitere netværk og kommunikation mellem  grupperne og støtter op 
omkring udvikling og vækst. I den forbindelse også medvirker til, at grupperne stadig bevist arbejder på 
at implementere udviklingsplanen og de tre indsatsområder i praksis:  Leder udvikling, børn leder børn 
og udeliv. 

Indsatsområder: 

Følgende indsatsområder vi har fokus på i 2018-2019  

- At vi forsat understøtter gruppeudvikling, og sikre at spejderne oplever at være en del af et 
større spejderfællesskab uden for gruppen. Bl.a. gennem de forskellige arrangementer, her 
er målet, at alle grupper aktivt deltager i et eller flere arrangementer. Samtidig vil vi også 
være opmærksomme på at tilrette arrangementerne, efter gruppernes behov og 
muligheder i forhold til resurser.   

- at vi deltager på min. et bestyrelses- og eller ledermøde  
- at vi afholder fællesmøder for Ledere- og bestyrelsesmedlemmer og kursus for nye ledere.  

Tidshorisont: 

Det gælder for alle indsatsområderne, at vi løbende arbejder med at  få gennemført dem  

Evaluering:                   

På næste divisionsrådsmøde evalueres udviklingsplanen – nåede vi det vi har sat som mål? Samtidig 
revideres de nuværende indsatsområder og der opstilles nye fokuspunkter  

Evaluering af sidste års indsatsområder:  

Vi kan se tilbage på et aktivt spejderår, hvor vi har afholdt forskellige arrangementer her kan nævnes 1 kursus 
og 1 fællesmøder for hhv. alle Ledere, bestyrelsesmedlemmer og andre interesserede, Mikro- Mini weekend, 
DIVI og Efterårshike. Alle planlagte arrangementer har været afholdt, uanset antal deltagere.    

- Husk, at bruge vores hjemmeside og FB gruppe   
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BILAG 3 – Kalender for 2018   
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Underskriver 14.05.2018. 

 

 Dirigent: Torben Markussen DC'. Charlotte Lauridsen 

 


