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Referat fra møde i divisionsledelsen. den 5. januar 2023 
 
Tilstede: Hanne. Rikke, Ida, Sanne, Tina, Iben (fra kl.19.30), Ole, Paw, Søren, Alice 
Afbud: Anders og Tessie  
 
 
Velkommen 
Ole bød velkommen og alle ønskes Godt Nytår  
 
Valg af referent 
Alice tog opgaven 
 
Status på økonomi og tilskudspuljen 
Søren gennemgik regnskab for 2022. Det viser et underskud. Der er færre medlemmer. Søren har udarbejdet revideret 
budget for 2023 og forslag til budget 2024. Budgetforslagene blev drøftet. Alle må gerne komme med forslag til de to 
budgetter inden vores næste møde.  
 
Evaluering af afholdte arrangementer: 
Ingen 
 
Kommende arrangementer: 

a) Senior julefrokost den 07. januar 
Der er 23 deltagere – flot resultat og god fordeling mellem grupperne.  

b) Temamøde og Planlægningsmøde for DivTurn 23 den 16. januar 
Der er pt. Tilmeldt 23 deltagere – deadline er i næste uge. Vi mødes kl.17.00 på dagen. Alice tager kontakt vedr. 
forplejning. 
 
Paw fordeler lokaler til planlægningsmøderne efter temamødet.  

c) GL-møde den 26. januar 
Dagsorden er udsendt. Der er aftalt oplæg vedr. hvidvaskloven.  

d) Pingofodbold den 08. februar 
Pingofodbold har 25 års jubilæum. Alle deltagere får et jubilæumsmærke.  

e) Høvdingebold den 21. februar 
Invitationen sendes ud snarest. Afholdes i Skibby. 

f) Ragnarock den 3 - 5. marts 
Teamet har nye medlemmer. De har været ude at gå ruten. Planlægning er i gang. 

g) 2. Planlægningsmøde for DivTurn (aftales i grenene) 
Møder aftales grenvis efter behov. 
 
Grupperådsmøder 

a) Kender vi nogle datoer 
Erik Harefod:  6. februar kl. 19.00 – pizza kl. 18.00.  Paw deltager 
Ræven:             23. februar kl.19.00 i hytten 
Ebbe Skjalmssøn: 23 februar kl. 17.00 + dirigent  Hanne deltager 
Erik Ejegod:      27. februar     Paw deltager 
1.Fr.sund:   27. februar  
Kong Svend:     28. februar kl. 19.00 i Smørum 
Knud Rasmussen: ?? 
Svaneungerne:  ?? 
Fjordlandsgruppen:  ?? 
Grevinde Danner?? 
Stenlænderne?? 
 
Ole udsender oversigt – hver især melder sig til at deltage i møderne. 
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De reviderede vedtægter i DDS er ikke færdig udarbejdet endnu, desværre. 
 

b) Hvad ønsker vi at informere om ved møderne 
Bestyrelseskursus, divisionssommerlejr, lederbegejstring og evt. øvrige emner 
 
Bestyrelseskursus den 27. april 
Alice og Ole har opgaven. Program skal revideres. Ole booker lokale hos Svaneungerne. 
 
Divisionsrådsmøde den 12. maj – program – hvem er på valg og hvem genopstiller? 
Vi afholder det hos Færgelundens Motel – og kursuscenter, reservation og bestilling af mad er på plads. 
Alice forespørger museum Færgegården, om de kan tilbyde en aktivitet, der er også en rute på Natureventyr, som kan 
benyttes. 
 
Hvem er valg? Jeg har kigget i referatet fra 2022 – så disse personer er på valg: 
Alice Linning – genopstiller om medlem af DL 
Rikke Kofod– stopper 
Ida Johansen og Tessie Frandsen – genopstiller 
Anders Borgbjerg– genopstiller 
Paw Larsen - genopstiller     
 
Herudover er følgende på valg i.h.t. referat fra 2022: 
Hanne Waltenburg – som divisionschef 
Tina Rasmussen og Sanne Thomsen – medlem af DL  
 
Status på ny gruppe i Frederiksværk og vores møde med Halsnæs kommune den 11. januar 
Arresø gruppe er oprettet under divisionen. Nu er der 3 voksne og 4 spejdere. Flere har vist interesse. Vi håber på 
opstart søndag den 5. februar. Herefter hver anden søndag.  
Hanne og Ole har møde i Halsnæs den 11. januar med udvalgsformand og afdelingsleder i kommunen.  
 
Status på storkanoer, herunder overdragelse af containeren (redningsveste?) 
Anders har ikke hørt fra Jeff vedr. redningsveste. Ole kontakter Jeff om sagen. 
  
Status på Maritimcenter i Frederikssund 
Konkurrenceprogram er under udarbejdelse – et fint oplæg. Der er møde om det den 12. januar, Ole deltager, idet 
Alice er forhindret. 
 
Ledelsesakademi i DDS Hvem deltager? 
Ege division deltager med: Hanne, Tina, Sanne, Ida, Alice, Paw og Ole. 
 
Arrangement hos Spejdermuseet den 1. juni   
Intet nyt – Ole kontakter Morten Frederiksen vedr. program.  
Status på medlemstal 
Der er desværre nedgang i antal af spejdere. Egon skal til Grevinde Danner. Paw har opgave. Der er ca. 90 færre 
spejdere samlet set i Ege division. 
  
Nyt fra grupperne 
Lukket punkt  
 
Næste møde den 14. marts 
Er aftalt og holdes hos Alice 
 
Eventuelt 
Søren opfordrer til, at grupperne opretter en mail direkte til gruppens kasserer. Så de rette modtagere vores 
korrespondance.  
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