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A. Valg af dirigent og referent  

       Dirigent: Torben Markussen  

Referent: Kira Antoinette Jensen  

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

spejderarbejdets værdier og udvikling  

Beretning ved DC Charlotte Lauridsen, som fortalte om de arrangementer divisionen havde afholdt, 

samt om andre aktiviteter her i blandt Korpsrådsmødet i Billund, og divisionsledelsen tur til København 

– Se Bilag 1  

C. Fremlæggelse af årsregnskabet for det foregående år til godkendelse  

Årsregnskabet fremlagt af kasserer Solvej Brink Lauridsen – Se Bilag 2  

Det blev under mødet foreslået, at divisionen eventuelt kunne sætte deltagerbetalingen op på de 

forskellige arrangementer, for at undgå et underskud i driften hvert år. Forslaget blev taget til 

efterretning. 

Kassereren informerede om den forhøjede udgift til mødeaktiviteter, hvilket bl.a. skyldes DL tur til 

København. Derud over betaler divisionen kontingent til korpset, for flere medlemmer i 

divisionsledelsen, som ikke er tilknyttet nogen grupper. For divisionsledelsesmedlemmer er 

kontingentet fastsat til Kr. 75,00 pr. år, andre der ønsker medlemskab via divisionen betaler fuldt 

kontingent. Divisionsrådet gjorde opmærksom på, at DL fremadrettet, bør være opmærksom på 

udgifterne. Regnskabet blev godkendt  

 

D. Behandling af indkomne forslag  

Der var ingen indkommende forslag  

E. Væsentlige beslutninger om divisionens fremtid herunder:  

1. Forelæggelse af divisionens udviklingsplan med indsatsområder for indeværende år  

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

Udviklingsplanen blev fremlagt af DC Evan Damgaard Mortensen, der fortalte om nogle af de nye tiltag 

som divisionsledelsen arbejder på, og løbende vil implementer eks. divisionsarbejde i ”børnehøjde” ved 

besøg i alle grene i alle grupper, Urban Scouting og tilbud om kurser af forskellig art  – se bilag 3  
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F. Vedtagelse af justeret budget for indeværende år og vedtagelse af budget og fastsættelse af 

divisionskontingentet for det følgende år  

Budget blev fremlagt af kasserer Solvej Brink Lauridsen – se bilag 2 

 

Det blev påpeget, at der i år ville være ændringer i forhold til budgettet grundet Cowi-19. Det medførte 

spørgsmål fra divisionsrådet, hvorfor DL ikke havde tilrettet budgettet i forhold til ikke afholdte 

arrangementer 2020, hvortil kassereren gjorde opmærksom på, at budgettet var udarbejdet før Cowi-

19. Divisionskontingentet forblev uændret med 20,00 kr. 3 gange årligt pr. medlem pr. gruppe.   

Budgettet blev godkendt.  

 

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

Divisionsledelsen foreslog et min. antal på 8 per. og det skulle tilstræbes, at der blev valgt mindst et 

medlem fra hver gruppe.  

 

H. Valg til divisionsledelsen:  

• DC Charlotte Lauridsen på valg, modtog ikke genvalg til posten, men grundet manglende kandidater  

       valgt som DLM for en periode på 1 år.  

• DKAS Solvej Brink Lauridsen på valg, hun modtog genvalg 

• DLM Frederik Hounsvad på valg, modtog ikke genvalg, men har fået anden funktion, som 

divisionsassistent og WEB ansvarlig for divisionsledelsen.  

• Valgt nyt DLM Vivian Mikkelsen fra Borris Gruppe 

Der blev gjort opmærksom på, at det kræver ændringer i forhold til divisionsledelsens arbejde generelt, 

når der nu kun er en divisionschef, hvorfor der skal være fundet en afklaring på det inden næste års 

divisionsrådsmøde.  

Da det var svært at finde kandidater til divisionsledelsen, blev det forslået, at man fremadrettet kunne 

invitere ledere fra de forskellige grupper med til f.eks. planlægningsmøder i forbindelse med afholdelse 

af de forskellige arrangementer. Det kunne foregå på den måde, at evt. interesserede kunne være 

tilmeldt en form for ressourcebank, hvor man så blev kontaktet og spurgt om hjælp til opgaver og 

afholdelse af arrangementer.  

I. Valg af revisor og revisor suppleant  

Jane Sofie Lee Villensteen modtog genvalg som revisor  

John Gyde Poulsen valgt som revisorsuppleant  
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J. Skriftlig eller mundtlig beretning fra en eller flere af Det Danske Spejderkorps kredsrepræsentanter i   

    Friluftrådet  

Fra Friluftrådet Kreds Midtvestjylland deltog formanden Benny Pedersen, som fortalte om friluftsrådets 

lokale arbejde, samt hvad de repræsenterer og hvordan det er struktureret. Der blev også fortalt om en 

ny struktur, hvor de bl.a. har mere fokus på politiske beslutninger, og deltager i kommunernes Grønne 

Råd og er repræsenteret i forskellige brugerråd. For at få flere lokale med i deres arbejde, oprettes der 

fokus- og temagrupper. I dag sidder der ikke repræsentanter i Friluftrådet fra DDS i vores område, 

hvorfor det også klart var et formål, at skabe mere interesse omkring natur- og friluftformidling. Er man 

friluftinteresseret og tilknyttet en af Friluftrådets 85 medlemsorganisationer, kan man blive 

kredsrepræsentant og opstille til bestyrelsen, eller deltage i en temagruppe med fokus på særlige 

interesseområder. For at få et kredsrepræsentantskab kan man kontakte sin egen forening/gruppe eller 

formanden i kredsbestyrelsen på midtvestjylland@friluftraadet.dk – endvidere kan der søges mere 

information om Friluftrådet på www.lyngdivision.dk under nyheder.  

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

Kasper Moesgaard fra Kulsø Spejdercenter berettede om, at det havde været et godt år i 2019, her var 

der aktiviteter som naturens dag, kurser og andre arrangementer. Det blev også nævnt, at de godt 

kunne tænke sig flere medlemmer fra lokalområdet. Derfor hvis man i divisionsregi` får etableret en 

løbsgruppe for seniorer, tilbydes de at afholde aktiviteter på Kulsøs område. 

L. Eventuelt 

Fra korpsledelsen deltog Mathias Bjerg og han fortalte kort om korpsledelsens arbejde, hvor en af 

opgaverne bl.a. er at fremtidssikre økonomien i de kommende år, forbedringer til funktionerne i 

Medlemsservice, og en gennemgribende revision af Lovhæftet.  

Charlotte knyttede en kommentar til forbedringer i Medlemsservice, at i den forbindelse er alle 

divisionschefer blevet telefonisk kontaktet af den nye generalsekretær Morten Gade, som netop har 

opfordret til, at såfremt man har spørgsmål, forslag til ændringer og f.eks. forbedringer til 

Medlemsservice kan vi skrive det direkte til ham.  

 

 

         dato: Dirigent Torben Markussen                         dato: DC Evan Mortensen 

 

 

 

mailto:midtvestjylland@friluftraadet.dk
http://www.lyngdivision.dk/
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 Bilag 1 
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Bilag 2  
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Bilag 3 

Udviklingsplan for Lyng Division 2020 

 

Formål:       Vil forsat være, at divisionen facilitere 

netværk og kommunikationen mellem 

grupperne og støtter op omkring udvikling 

og vækst. Og fællesskabet i divisionen 

styrkes gennem forskellige tilbud om 

aktiviteter og arrangementer. 

                      

          

 

Indsatsområder:            

 

                       Følgende indsatsområder vi har fokus 

                       på i 2020-2021 

 

• 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 tilstræber, at deltage på grupperådsmøder og min. et bestyrelses- og eller 
ledermøde i løbet af året. 

• at vi afholder fællesmøder for ledere- og bestyrelsesmedlemmer 
og kursuser for nye ledere. (Udvikling af Ledere) 

• at alle valgte korpsrådsrepræsentanter deltager på korpsrådsmødet 

• at vi tilstræber, at besøge alle grene i divisionen i alle grupper, for at synliggøre 
divisionen for de enkle ledere og spejdere. (Divi i børnehøjde) 

• Inddrage de ældre spejdere i divisionsarbejde f.eks. i en løbsgruppe. (Nye Ledere) 
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Tidshorisont:               Udviklingsplanen følger DDS’ udviklingsplan for 2020-2024, og vi vil derigennem 

have løbende fokus på de 5 områder i DDS’ udviklingsplan. 

 

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:  

Evaluering af fokusområderne fra sidste år, så havde vi alle grupper repræsenteret 

på divisionsrådsmødet 2019, og på alle grupperådsmøder var Divisionsledelsen 

repræsenteret. Vi har hjulpet flere grupper med hjælp til regnskab, brug af 

Medlemsservice, samt forståelse af lovhæftet.   

 


