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 21. marts 2018. 

 

Velkommen til divisionsrådsmøde  

 

Ét aktivt møde! 
 

 

Divisionsledelsen indkalder til divisionsrådsmøde  

 

Fredag den 13. april 2018 kl. 18:00 – ca. 21:30 

St. Rørbæk Forsamlingshus, Snostrupvej 2, Frederikssund 

 

N.B. Vær venligst opmærksom på parkeringspladsen er blevet privat og det koster 10,- kr. i timen. 

Derfor anbefales det, at parkere i 2 rækker bag hinanden på Snostrupvej. 

 

Aftenens program: 

 

Kl. 18:00 Ankomst og registrering  

Kl. 18:15 “Fejlbarlig” oplæg ved Kasper Nielsen 

Kl. 19:30 2-retters menu 

Kl. 20:30 Divisionsrådsmøde 

 

Kasper Nielsen har en mission: At overbevise publikum om, at vi skal lave flere fejl og have mindre 

fokus på “det perfekte”. Fejl er nemlig grobund for både læring, udvikling, opfindelser og gode grin. 

På en fantastisk underholdende og ærlig facon fortæller Kasper om sit liv fyldt med fejl. 

 

Han inddrager publikum i små og sjove improvisationer og illustrerer på den måde sine pointer. Med sine 

mange års erfaring får han sammen med publikum skabt noget morsomt og unikt, og man mærker, 

hvordan det føles, når fejl bliver en ressource.  

 

 

Hver gruppe har fem medlemmer af divisionsrådet. De fem har stemmeret. 

 

Alle øvrige bestyrelsesmedlemmer, seniorer og ledere i Ege division er naturligvis også velkommen til at 

deltage i divisionsrådsmødet.  

Prisen er 150,00 kr. pr. person inkl. aftenens menu. Drikkevarer betales herudover og det hele debiteres 

gruppens konto efter mødet.  

 

Vi ønsker gruppevis tilmelding, senest den 03. april på dc@egedivision.dk 

 

På gensyn til divisionsrådsmødet 

 

 

Med spejderhilsen 

Alice Linning, Anja Athar, Camilla Simonsen, Erik Lange, Eva Petersen, Eva Karlsen,  

Jens Velsboe, Paw Larsen, Signe Nielsen, Søren Larsen og Ole Dalskov 

http://www.dds.dk/ege
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Dagsorden til divisionsrådsmødet den 13. april 2018.  

 

Velkomst 

  

a) Valg af dirigent og referent 

b) Beretning fra divisionsledelsen med særlig fokus på, hvad divisionen har gjort for at fremme 

spejderarbejdets værdier og udvikling. 

c) Fremlæggelse af årsregnskabet for 2017 til godkendelse 

d) Behandling af indkomne 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 mv. 

f) Vedtagelse af justeret budget 2018, herunder fastsættelse af rammer og vedtagelse af 

"Tilskudspulje 2018". 

Vedtagelse af budget 2019 og fastsættelse af kontingent for 2019. 

g) Fastsættelse antallet af medlemmer af divisionsledelsen. 

Divisionsledelsen foreslår uændret 12 medlemmer. 

h) Valg af en eller to divisionschefer, divisionskasserer og øvrige medlemmer af 

divisionsledelsen: 

 På valg er:   Ikke på valg i år: 

 Ole Dalskov (DC-ES) - modtager genvalg  Alice Linning (DC) 

 Søren Larsen (DK) - modtager genvalg  Eva Karlsen (GD) 

 Anja Athar - modtager genvalg   Jens Velsboe (Søkyndig) 

 Camilla Simonsen (EH) - modtager genvalg   Paw Larsen (St) 

 Erik Lange (EE) - modtager genvalg   Signe Nielsen 

 Eva Petersen (SvU) - modtager IKKE genvalg 

 Iben Langgaard (EH) 

 Thorvald Sørensen (KS)      

i) Valg af revisor og evt. revisorsuppleant 

j) Skriftlig eller mundtlig beretning fra en eller flere af Det Danske Spejderkorps’ 

kredsrepræsentanter i Friluftsrådet 

k) Beretning fra større arrangementer tilknyttet divisionen 

1. Zoo-dag 

2. Ragnarok  

l) Eventuelt. 

 

Forslag, som ønskes behandlet på divisionsrådsmødet skal være divisionschef Ole Dalskov i hænde 

senest den 26. marts 2018.  

Sendes/mail til Ole Dalskov, Sigersdalvej 6 - 3670 Veksø eller dc@egedivision.dk 

 

Med spejderhilsen 

Divisionsledelsen 
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