Randellsborg Division 2019
Indkaldelse til Divisionsrådsmøde i Randellsborg Division
Referat:
Tilstede: Casper, Annika, Bo og Bente fra Sdr. Hald, Rolf og Vibeke fra 2. Randers, Lene og Birte fra Laksen, Jesper,
Thomas og Mathias fra NE, Bodil fra Museet, DC Pernille og Henrik, DAlt Jesper, DAjun Susanne, DAmik Lissy
Pernille bød velkommen – også til Casper fra Korpset, som fik ordet først, så han kunne komme hjemad igen.
Dagsorden blev derfor som følger:
1A

Casper fra Korpsledelsen på besøg – fortalte om korpsets udviklingsplaner.
Ny Ide: Lave ide-kurser med en eller to andre divisioner for i hvert fald mikro-mini-ledere
Mathias Classen – lave lidt om i det med at det er godt at fejle. Mathias laver et forslag.
Grupperne får plakater og dialogkort ud når den endelige udviklingsplan er klar for korpset.
Det går godt med Fyrtårnene!! Der skal ikke sælges til andre end spejdere.
De skal være til for at blive brugt.

D

Nye spejdermærker til de små i 2018 og til de store i år.
Projekt-ideen -fungerer rigtig godt. Der gives svar indenfor 24 timer om korpset vil støtte
projektet. Husk puljerne ved korpset også den tværkorpslige.
Rolf: Ungdommens ø – hvornår indvies den? Forventes i sensommeren i år - med tilskud til
transport dertil bl.a. pga. Nordea fonden.

p

t

1.

Valg af dirigent og referent: Jesper og Lissy blev valgt.
Mødet er rettidigt indkaldt.

2.

Beretning fra spejdermuseet i Randers
Pkt. 4 blev flyttet til pkt. 2 da Bodil skulle til fødselsdag.
Besøg af alle grupper – dog ikke de store grene. Der er mange løbs- og aktivitets-Ideer på museet. Ryddet op
i vores dubletter som så er givet til de andre spejdermuseer. Vores støtteforening er skrumpet lidt ind – men
vi holder dog skindet på næsen endnu. Vi skal nu registreres som forening -pris = 500 kr. pr år. Man kan, som
gruppe/gren, altid lave en aftale om at museet åbnes på et andet tidspunkt end lørdag formiddag.

3.

Beretninger fra Divisionsledelsen.
Pernille aflagde beretning.
Tider for stormøder: Maj, august, november og februar.
Stormødet i Maj måned bliver den 22. maj 2019 i Hammershøj

4.

Orientering fra Vissinghytten: Lissy henviste til repræsentantskabsmødet før rådsmødet.

5.
Nyt fra Samrådet: Lissy orienterede: der blev afholdt Stormøde (generalforsamling) i Samrådet den
5. februar – det var sen succes med foredrag af Esther Skov Rygaard om Ledelse af frivillige i
praksis. Det er også planen at holde generalforsamling med foredrag næste år. Listen med
ansøgninger og bevillingerne for puljen på 100.000 kr. hos kommunen blev hurtigt gennemgået –
mest for at huske grupperne på at søge puljen. Randellsborg Division havde søgt til vinduer til
Vissinghytten, men fik afslag fordi vi ikke hører under folkeoplysningsloven! Dette har Eva fra
kommunen dog siden oplyst, at vi gør. Får dog stadig afslag da det hører under en anden pulje med
huslejetilskud, som dog er opbrugt for i år. Listen med bevillinger og afslag sendes med referatet ud
til grupperne, for at give inspiration og huske dem på at søge puljen. Des flere penge der bliver søgt
om, desto nemmere er det at fastholde oprettelsen og måske forhøjelse af puljen.
6.

Fremlæggelse af årsregnskabet for det foregående år til godkendelse.
Pernille gennemgik regnskabet som så blev godkendt.

7. Vedtagelse af justeret budget for indeværende år og vedtagelse af budget og fastsættelse af
divisionskontingent for det følgende år.
Pernille gennemgik budgettet - med en lille rettelse – konto 2060 Materiel og konto 2061 Falckkasser med
hhv. 0 kr. og 2.500 kr. i udgift skal lige byttes om. Budgettet blev godkendt.
8. Behandling af indkomne forslag. Forslag skal være send til nedenstående mail senest d. 24.03.2019.
Ingen forslag modtaget.
9. Divisionens udviklingsplan.
Pernille: Divisionen har ikke lavet en udviklingsplan, fordi vi er så nye i ”faget”. Vi har valgt at vente til
Korpset kommer med deres nye udviklingsplan og så arbejde med den i stedet.
Herefter gik vi til Pkt. 11 og derefter til Pkt. 10
10. Fastsættelse af antallet af divisionsledelsesmedlemmer.
Minimum som nu med 6 medlemmer: 2 DC, 1 DAlt, 1 DAjun, 1 DAmik og 1 kasserer. Men vi skal tilstræbe at
få både en DAmin og en DAsp. Lissy er villig til at fortsætte med at være bindeled for både mikro- og
minigrenen indtil der kommer en DAmin.
11. Valg af divisionsledelsesmedlemmer:
Kasserer Michael Bang Jensen blev genvalgt. En evt. DAsp og DAmin kan komme ind i Div.ledelsen uden et
rådsmøde!!
12. Valg af revisor og revisorsuppleant:
Birthe Sonne blev genvalgt som revisor. Bo fra Sdr. Hald blev valgt som revisorsuppleant.
13. Evt.
Divisionsturneringsmødet tirsdag den 9/4 skal måske flyttes til mandag den 8/4 pga. Jens`s arbejde!
Der er nogle som ikke kan komme på mandage og nogle som ikke kan komme på tirsdage – så måske skal
mødet bare blive som aftalt, tirsdag den 9/4 og så må Jens få Max til at overtage ledelsen af mødet.

