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 05. maj 2021. 

 

Velkommen til udendørs divisionsrådsmøde  
 

Divisionsledelsen indkalder til divisionsrådsmøde  

 

Fredag den 28. maj 2021 kl. 18:00 – ca. 21:30 

Hos Erik Harefod 

Spejderhytterne, Udlejrevej 9, 3650 Ølstykke 

 

Vi har trukket afholdelsen af dette møde, så alle grupperådsmøder er afviklet og vi stadig overholder 

korpsets frist for afholdelse inden 1. juni.  

  

Hver gruppe har fem medlemmer med stemmeret i divisionsrådet. For de, som ikke deltager medbringer, 

I skriftlig fuldmagt, således at I fortsat har 5 stemmer.  

 

I giver en samlet gruppetilmelding senest den 19. maj på dc@egedivision.dk med navne på hvem,  

der deltager i mødet. Oplys gerne om allergi, vegetar o.lign 

 

Woop-jagt  

På divisionsrådsmødet skal vi teste den nye Woop-app 2.0, 

Derfor er det vigtigt, at du henter Woop-app'en i din app-store før divisionsrådsmødet.  

  

Få en hyggelig stund med ledere/bestyrelse, der har samme funktion i gruppen som dig, mens I bevæger 

jer fra post til post og samtidig bliver klogere på, hvordan I kan bruge app'en i jeres spejdergruppe. 

  

Læs om hvad Woop-appen er  

https://dds.dk/artikel/woop-faq  

 

Aftenens program: 

 

Kl. 18:00 Ankomst og registrering (kom gerne i god tid – vi starter præcist) 

Kl. 18:05 Woop 2.0 v/ Hilde Breum 

Kl. 19:05 Pause 

Kl. 19:15 2-retters menu – HUSK at medbringe egen service. 

Kl. 20:00 Oplæg vedr. nye vedtægter, mærkesager, udviklingsplan m.v. 

 v/ Magnus Kvorning, Korpsledelsen 

Kl. 20:10 Divisionsrådsmøde. 

 

Prisen er 175,00 kr. pr. person inkl. aftenens menu. Drikkevarer betales herudover og det hele debiteres 

gruppens konto efter mødet.  

 

På gensyn til divisionsrådsmødet 

Med spejderhilsen 

Alice Linning, Anders Borgbjerg, Eva Karlsen, Iben Langgaard, Ida Johansen, Paw Larsen, Rikke Kofod, 

Søren Larsen, Tessie Frandsen, Tina Rasmussen og Ole Dalskov. 

http://www.dds.dk/ege
https://dds.dk/artikel/woop-faq
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Dagsorden til divisionsrådsmødet den 28. maj 2021.  
 

Velkomst 

  

a) Valg af dirigent og referent 

 

b) Beretning fra divisionsledelsen. 

 

c) Fremlæggelse af årsregnskabet for 2020 til godkendelse. 

 

d) Behandling af indkomne forslag. 

 

Divisionsledelsen foreslår reduceret divisionskontingent for 2. halvår 2021  

Ledelsen vil gerne hjælpe grupperne og indstiller til Divisionsrådet, at divisionskontingentet 

for 2. halvår 2021 reduceres med 50% (svarende til kr. 28.875). 

 

Motivation 

Siden sidste Divisionsrådsmøde 2020 har spejderarbejdet stadig været helt eller delvis på 

pause. 

Det er hermed divisionens hensigt om økonomisk håndsrækning til gruppens 

spejderaktiviteter på længere sigt. 

 

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 2021 og godkendelse af kontingent. 

Vedtagelse af budget 2022. 

 

g) Fastsættelse af antallet af divisionsledelsesmedlemmer. 

 

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

divisionsledelsen: 

 På valg er:   Ikke på valg i år: 

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

 Anders Borgbjerg (SØK-EE) - modtager genvalg Søren Larsen (DK) 

 Eva Karlsen (GD - modtager IKKE genvalg  Iben Langgaard (EH) 

 Ida Johansen (KS) - modtager genvalg   

 Paw Larsen (St) - modtager genvalg   

 Rikke Kofod (KS) - modtager genvalg   

 Tessie Frandsen (KS) - modtager genvalg 

 Tina Rasmussen (ES) - på valg 

 Sanne Thomsen (KR) - på valg 

 

http://www.dds.dk/ege
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i) Valg af revisor og evt. revisorsuppleant 

 

j) Skriftlig eller mundtlig beretning fra Det Danske Spejderkorps’ kredsrepræsentant i 

Friluftsrådet. 

 

k) Beretning fra større arrangementer tilknyttet divisionen 

1. Maj-dag (Ingen - blev aflyst i 20) 

2. Ragnarok  

 

l) Eventuelt. 

 

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

senest den 15. maj 2021.  

 

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

 

Med spejderhilsen 

Divisionsledelsen 

http://www.dds.dk/ege
mailto:dc@egedivision.dk

