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Referat af Divisionsrådsmøde for Ege Division fredag d. 19. april 2013
a) Valg af dirigent og referent
Alice Linning foreslog Leif Tomasson fra Erik Harefod som dirigent og Arne Raaschou fra Ebbe
Skjalmssøn som referent. Begge blev valgt uden modkandidater.
Leif T konstaterede at indkaldelsen var udsendt 25. marts og dermed rettidigt.
b) Beretning fra divisionsledelsen
Alice L og Ole Dalskovs beretning var udsendt sammen med indkaldelsen. Til mødet viste Ole D
billeder fra en række af årets arrangementer og reklamerede for programmet for resten af året,
det lå til uddeling. Takkede for hjælp til arrangementer. Beretningen blev godkendt.
c) Fremlæggelse af regnskab fra 2012
Søren Larsen fremlagde regnskabet med følgende kommentarer:
Vi havde færre medlemmer og dermed mindre kontingent end ønsket/håbet.
Beløb for divisions-arrangementer er i regnskabet i højere grad end i budgettet fordelt på grenene,
der var dog ikke brugt så meget som budgetteret.
Lederbegejstring blev aflyst i 2012, men forventer det bliver gennemført i 2013.
Der havde ikke været så stort behov for materiel som forventet.
Resultatet gav i alt et pænt overskud i stedet for underskud.
Der kom ingen supplerende spørgsmål og regnskabet blev godkendt.
d) Indkomne forslag
1) Divisionsledelsen fremsætter forslag om en "Tilskudspulje"
Søren L forklarede forslaget: ønske om at fremme netværk, læring om andre kulturer, frivilligt
arbejde og personlig udvikling. Tilskud skal kunne søges 2 gange om året. Det foreslås at afsætte
30.000 for 2013.
Helle Dydensborg, GD, stillede spørgsmål om det rimelige i at give personlige tilskud. Mente det
var fornuftigere at gøre det til grupper. Nævnte andre muligheder for at søge tilskud.
Søren kommenterede at man ikke giver fuld betaling for f.eks. rejser, men indtil videre max. 1.200.
Anne Gønget, EH, nævnte at det var OK for få fra samme gruppe, Rikke Friis Larsen nævnte at der
kunne være tilfælde hvor man ville søge for at kunne rejse sammen med nogle fra andre grupper.
Niels Baumann, ES, syntes det er i orden med personlige tilskud. Thomas, Stenlænderne, synes
også at det er fint at støtte, da det nok typisk er vores kommende ledere. Helle D ønsker blot at
det skal støtte det lokale spejder-arbejde og at muligheden skal være tydelig for alle. Forslaget
blev godkendt.
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e) Væsentlige beslutninger om divisionens fremtid
1) Divisionens udviklingsplan
Alice L omtalte planen og fremhævede pkt. 5 ”Sikre bevågenhed i det kommunale system for
spejderne”. Alice og Ole D har besøgt de 3 kommuner for at synliggøre spejderarbejdet og ønsker
at besøge dem igen, det er på tale at gøre det sammen med andre spejderkorps.
Omtalte kommunalvalget i november, man bør komme i dialog med politikerne for at få afklaret
hvad deres mening om vilkårene for spejderarbejdet skal være.
Ole D lykønskede Erik Harefod, Ølstykke, som med 103 medlemmer har rundet de 100.
2) Divisionens udvikling og spejderarbejde
Ole D omtalte programmet for resten af året. Reklamerede bl.a. for Nathejk samt for
lederbegejstrings-arrangementet. Der var ”flyers” til at tage med hjem.
Helle D spurgte til hjælp til et arrangement som GD ville holde om ledelse af børn, samvær mellem
børn og voksne. Ole D havde nogle forslag, som han ville tale med Helle om efter mødet.
Udviklingsplanen blev godkendt.
f) Vedtagelse af justeret budget 2013, vedtagelse af budget 2014 og fastsættelse af kontingent for
2014.
Søren L fremlagde budgetterne med følgende kommentarer:
2013:
Der er afsat 51.500 til divi-arrangementer. Det er nyt med en særlig post til Ragnarok. Gaver er
skruet ned. Han fremhævede også den under pkt. d) omtalte tilskudspulje. Vi budgetterer med
underskud, da vi har en stor positiv balance. Svarede på spørgsmål og tilskud til
førstehjælpskurser, at det var Tryg-fonden der havde været gavmilde.
2014:
Beløb til divi-arrangementer er justeret lidt op da vi nu er 1000 medlemmer. Vi regner ikke med at
holde et lige så stort lederbegejstrings-arrangement i 2014.
Mikkel, 1. Fr.sund spurgte: Hvorfor kun 20.000 i tilskudspuljen? Kommentar: Beløbet på 30.000 er
kun godkendt for 2013, har p.t. afsat 20.000 til 2014. Dette godkendes separat via godkendelse af
budget og kan evt. justeres næste år.
Susan, St.Rørbæk spurgte til beløbet til trykte Egekalendere – er der behov for dem? Søren
nævnte at der er stor efterspørgsel efter dem.
Budgettet blev godkendt.
g) Fastsættelse antallet af medlemmer af divisionsledelsen
Divisionsledelsen vil gerne have 11 medlemmer. Det blev godkendt.
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h) Valg til divisionsledelsen
Leif forsøgt at få flere kandidater – uden held. Rikke, Pernille, Paw og Pia blev valgt og der er
dermed som det forløbne år 9 medlemmer. Det blev godkendt at divisionsledelsen selv kunne
supplere op til 11 medlemmer.
i) Valg af revisor og revisorsuppleant
Lars Abildgren og Kristian Lodberg blev genvalgt.
j) Beretning fra Friluftrådet
Beretningen lå til uddeling – der var ingen repræsentant til stede.
k) Beretning fra Ragnarok, Nathejk, Zoo dag
Beretningen lå til uddeling.
l) Eventuelt
Vi havde besøg af Rasmus Jensen fra Korpsledelsen og Rie Celina Nielsen, udviklingskonsulent på
korpskontoret. De kommenterede et slideshow:
- Vi er p.t. 26.800 medlemmer.
- Skal pigerne være med i WOSM? Helle D præciserede at det ikke var et spørgsmål og at skifte fra
WAGGGS, men om de skal være med i begge organisationer. Christian Price nævnte at de vil
komme rundt og orientere på forskellige arrangementer, bl.a. Åben Bevægelse weekender.
- Aktivitetshæfter og Aktivitetsdatabasen. Arne R anbefalede deltagelse i Åben Bevægelse
weekender for at hjælpe med udviklingen af aktiviteter.
- Gruppegejst 28-29. sept. Naturens dag d. 8. sept.
- Foreningsredskaber.dk lavet af samrådet.
- Woop.app opdateres d. 23. april. For de som ikke kendte woop-app’en til smartphones blev den
beskrevet og anbefalet af nuværende brugere.
- Vores nye generalsekretær, Charlotte Bach Thomassen fra DGI blev omtalt.
- Spejdernes Lejr 2017 er vedtaget og Blå Sommer dermed udskudt, da vi ikke har overskud til
begge. Placering er endnu ikke vedtaget. Der kom forskellige kommentarer, Anne G spurgte til om
Stevninghus skulle til at sælge ud. Rikke FJ nævnte at Holmgård er ved at blive solgt fra, så
Stevninghus ender med at blive samme størrelse som mange andre spejdercentre. Alice L (her som
formand for landssamrådet) har været til møde med Børne- og undervisningsminister Christine
Antorini om fremtidens skole og er inviteret til møde om frivillig charter. Alice mente at vi bl.a. på
grund af Spejdernes Lejr er kommet på ministrenes dagsorden.
- Young Spokesperson, uddanner 10-15 14-18 årige som kan tale med lokalsprøjter, TV mv. 2
gange om året.
Ege division varetager interesserne for spejdergrupper i Ege Division i Det Danske Spejderkorps og kommunerne Halsnæs, Frederikssund
og Egedal.

Ege Division
www.dds.dk/ege

- Der blev spurgt til reparation af telte og Ole D lovede at skaffe adresse på en sejlmager (se
nederst i referatet).
Ole takkede Anders Nordentoft, Mai-Britt Sonne og Preben Kofod for deres arbejde i
divisionsledelsen, hvorefter Leif T lukkede mødet.

Dirigent:
Leif Tomasson

________________________________________________ dato: _______________________

Divisionsledelsen:
Alice Linning

________________________________________________ dato: _______________________

Ole Dalskov

________________________________________________ dato: _______________________

Adresse på den sejlmager, som Ebbe Skjalmssøn bruger til reparation af telte:
Høj Jensen Sails
Havremarken 3
3650 Ølstykke
7020 1429
www.hojjensensails.dk

Referent:
Arne Raaschou, Ebbe Skjalmssøn, 22. april 2013
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