RANDELLSBORG DIVISIONS DIVISIONSRÅDSMØDE
SØNDAG DEN 23. AUGUST 2020
Til stede

2. Randers
Niels Ebbesen
Hammershøj
Sønderhald
Divisionen
Museet
Vissinghytten

Jens, Bjarne, Martin, Rolf, Vibeke, Lisanette, Mads
Jeppe, Rasmus, Mathias C, Simon (Krafack), Troels, Jesper
Max, Sissel, Rikke, Bente, Jens Frederik
Anita, Kasper, Martin og Annika
Henrik, Pernille, Lene, Susanne, Lissy, Michael, Birthe
Bodil
Kjeld

REFERAT FOR repræsentantskabsmødet for Vissinghytten jf. bilag.
1. Valg af dirigent og referent
Dirigent Jens (2. Randers)
Referent Annika (Sønderhald)
2. Hytteudvalget aflægger beretning
Ved Kjeld, se bilag 1.
3. Kassereren fremlægger regnskabet med tilhørende status. Regnskab vedlagt.
Ved Kjeld, se bilag 2.
Ny pulje kan søges i forbindelse med Corona kompensation.
4. Indkomne forslag
Ingen indkomne forslag.
5. Fastlæggelse af det kommende års opgaver
Maling af hytten har første prioritet, den resterende liste kan ses i hytteudvalgets beretning.
Fristen for tilmelding er tirsdag d. 25. august.
6. Budget og fastlæggelse af lejen for det kommende år
Ved Kjeld, se bilag 2.
Budgettet forudsætter uændrede lejetakster.
7. Valg af kasserer
På valg
Beth Brynnum (modtager genvalg)

Genvalgt

8. Valg af hytteudvalg
På valg
Birte (modtager genvalg)
Lissy (modtager genvalg)
Jens (modtager genvalg)
Michael (divisionen) stiller op

Genvalgt
Genvalgt
Genvalgt
Valgt

9. Valg af revisor
Michael Bang Jensen (modtager genvalg men kan ikke stille op grundet valg til hytteudvalget)

Mathias Classen stiller op

Valgt

10. Evt.
Birthe - Laksens bestyrelse består indtil regnskabet er afsluttet. Overskudsmidler ønskes at skulle fordeles
med henholdsvis 40 % til Spejdermuseet, 30 % til Vissinghytten og resten til divisionen.
Pernille – ifølge Korpsets love skal overskud fra andre grupper tilgå divisionen. Derfor skal Laksens ønske
godkendes af Korpset.
Max – kan procentsatsen ikke blot fordeles efter de er videregivet til divisionen? Svaret er ja.
REFERAT FOR DIVISIONSRÅDSMØDE
1. Valg af dirigent og referent
Dirigent Kjeld (Vissinghytten)
Referent Annika (Sønderhald)
2. Godkendelse af dagsorden og indkaldelse
Godkendt.
3. Årsberetning ved Divisionsledelsen
Se bilag 3
Jens – vandrepræmier mm. ønskes returneret til divisionen fra Gudenå.
Mathias – hvorfor ønsker divisionen at bytte om på procentsatsen fra Laksen i forhold til Spejdermuseet
og Vissinghytten? Pernille – vi mener Vissinghytten har lidt større tab end museet.
Beretnings godkendt.
4. Orientering fra Vissinghytten
Se referat fra repræsentantskabsmødet for Vissinghytten.
5. Beretning fra Randers Spejdermuseum
Se bilag 4.
Kjeld – efterlyser flere kustoder til museet. Susanne har meldt sig som kustode.
Jens – hvis divisionen lukker, hvad skal der så ske med spejdermuseet? Bodil – Først tilbydes divisionen,
så Nordjysk spejdermuseum og til slut Korpset.
Birthe – materiale fra Laksen er tilfaldt Spejdermuseet. Det som museet ikke ønsker skal tilfalde
lokalhistorisk museum.
Jens Frederik – er det en mulighed at slå spejdermuseerne i Randers sammen? Bodil – det har være et
ønske i mange år, men de er andre Korps er ikke umiddelbar åbne for dette.
Gennemgang af regnskab ved Bodil.
Regnskabet er godkendt.
6. Orientering fra Samråd Randers
Der er ikke modtaget materiale fra Samrådet.
Lissy - Der har ikke været meget aktivitet grundet corona. Der er dog blevet ordnet lidt på Samrådspladsen
i Fladbro. Stor Hiken har ikke fået tilskud da den i år er aflyst. Samrådet har ikke deltaget i aktiviteter som
normalt grundet corona.
7. Behandling af indkomne forslag

◦

Forslag 1: Nedlæg Randellsborg Division
Forslaget er ganske enkelt; luk divisionen og lad grupperne vælge en ny division, der passer
geografisk og karaktermæssig til den enkelte gruppe.
Procedure: Divisionsledelsen kontakter DDS og afvikler divisionen hurtigst muligt, dog senest inden
31.12.20
Forslagsstiller: Troels Toft

◦

Ændringsforslag til forslag 1: Nedlæg Randellsborg Division
Forslaget er ganske enkelt; luk divisionen og lad grupperne vælge en ny division, der passer
geografisk og karaktermæssig til den enkelte gruppe.
Procedure: Divisionsledelsen kontakter DDS og afvikler divisionen hurtigst muligt, dog senest d.
31.12.21.
Forslagsstiller: Divisionsledelsen

◦

Forslag 2: Sammenlæg Randellsborg Division med en anden division
Forslaget lyder, at vi i Randellsborg division finder en anden division og bliver lagt sammen med.
Procedure: Divisionsledelsen, samt minimum én person fra de tilbageværende grupper bliver pålagt,
at finde en passende division, som vi kan sammenlægges med. Dette sker hurtigst muligt eller senest
31.12.20
Forslagsstiller: Troels Toft

◦

Ændringsforslag til forslag 2: Sammenlæg Randellsborg Division med en anden division
Forslaget lyder, at vi i Randellsborg division finder en anden division og bliver lagt sammen med.
Procedure: Divisionsledelsen, samt minimum én person fra de tilbageværende grupper bliver pålagt,
at finde en passende division, som vi kan sammenlægges med. Dette sker hurtigst muligt, senest d.
31.12.21.
Forslagsstiller: Divisionsledelsen

◦

Forslag 3: Samarbejde med andre divisioner om afholdelse af Divisionsturnering og andre
arrangementer.
Procedure: Divisionsledelsen bliver pålagt, at der fremadrettet, som minimum hvert år bliver
arrangeret en fælles divisionsturnering, et leder-/seniorarrangement og et junior/spejderarrangement med en anden division gældende fra 01.01.22.
Forslagsstiller: Troels Toft

◦

Ændringsforslag til forslag 3: Samarbejde med andre divisioner om afholdelse af Divisionsturnering
og andre arrangementer.
Procedure: Divisionsledelsen bliver pålagt, at der fremadrettet, som minimum hvert år bliver
arrangeret fælles arrangementer med andre divisioner i alle grene gældende fra 01.01.22.
Forslagsstiller: Lisanette Pedersen

Debat vedrørende de tre forslag.
Fem minutter til intern drøftelse i grupperne.
Genoptag af debatten.
Afstemning (24 med stemmeret):

◦

Forslag 1: Nedlæg Randellsborg Division
Forkastet

◦

Ændringsforslag til forslag 1: Nedlæg Randellsborg Division
Forkastet

◦

Forslag 2: Sammenlæg Randellsborg Division med en anden division
Forkastet

◦

Ændringsforslag til forslag 2: Sammenlæg Randellsborg Division med en anden division
Forkastet

◦

Forslag 3: Samarbejde med andre divisioner om afholdelse af Divisionsturnering og andre
arrangementer
Bortfalder grundet vedtagelse af ændringsforslag til forslag 3

◦

Ændringsforslag til forslag 3: Samarbejde med andre divisioner om afholdelse af Divisionsturnering
og andre arrangementer.
Vedtaget

8. Beslutninger for Divisionens fremtidige arbejde, herunder
◦ Udviklingsplan
◦ Bemyndigelse til forundersøgelse om Vissing Hyttens fremtid. Vi vil undersøge hvad der kræves for
at grupperne benytter hytten mere, og hvad vi kan ændre for at den skaber mere værdi for
grupperne. Med argumenter for og imod Vissing Hyttens fremtid. Udarbejde et idekatalog til hytten.
Dette skal foregå i samarbejde med divisionens grupper, samt Vissinghyttens hytteudvalg
Lisanette vil gerne melde sig til udvalg vedrørende Vissing Hyttens fremtid.
Debat om brug af og tilhørsforhold til Vissing Hytten.
Der nedsættes arbejdsgrupper efter valg til divisionsledelsen.
9. Fremlæggelse af årsregnskab for 2019 til godkendelse
Se bilag 5.
Gennemgang af årsregnskab ved Michael.
Regnskabet er godkendt.
10. Vedtagelse af justeret budget for indeværende år og vedtagelse af budget og fastsættelse af divisions
kontingent for det følgende år
Se bilag 6.
Gennemgang af budget ved Michael.
Budgettet er vedtaget.
11. Fastsættelse af antallet af divisions ledelsesmedlemmer
Der ytres ønske fra divisionsledelsen om en repræsentant for familespejd, mikro (Damik), mini (Damin),
junior (Dajun), trop (Dasp), senior (Dasen), en kasser, en divisionsassistent for ledertræning (Dalt) og 2

divisionschefer, men der fastsættes ikke et egentlig antal til divisionsledelsen. Optimalt skal der vælges
10.
12. Valg af divisions ledelsesmedlemmer
◦ Divisionschefer
Pernille
Henrik
◦

◦

Genvalgt
Genvalgt (for 1 år)

Divisionskasserer
Michael ønsker ikke genvalg
Vibeke opstiller

Valgt

Øvrige medlemmer af divisionsledelsen, jf. § 12.
Familespejd
Ingen på valg
Damik
Bente (stiller op)
Damin
Lene (er ikke på valg)
Dajun
Susanne (genopstiller)
Dasp
Lisanette (stiller op)
Dasen
Ingen på valg
Dalt
Jesper Bengtsen

Valgt
Genvalgt
Valgt
Genvalgt

13. Valg af revisor og revisorsuppleant
Revision
Birthe (stiller ikke op)
Bo, Sønderhald (stiller op)
Revisorsuppleant

Michael (stiller op)

Valgt
Valgt

14. Evt.
Mathias – d. 24. oktober afholder Niels Ebbesen 75-års jubilæum.
Henrik – Korpsledelsen er ved at ændre Korpsets lovgrundlag til en simplere model.
Rolf – opfordrer grupperne/lederne til at besøge Ungdoms Øen.
Pernille – reklame for kurser hos Fjeldgruppen.
Uddeling af gaver til afgående medlemmer af divisionsledelsen.
Birthe – tak for tiden sammen mens Laksen har været en del af Randellsborg division.

Bilag 1
Hytteudvalgets beretning for 2019, på repræsentantskabsmøde og divisionsrådsmøde august 2020
2019 indledtes med et hytteudvalgsmøde, hvor vi så på og godkendte regnskabet samt prioriterede og
fastlagde årets opgaver. I den sammenhæng forsøger vi også at tænke lidt længere frem i tiden. Årets store
opgave blev at skifte alle vinduerne i hytten.
Der har været 31 udlejninger i 2019. Det er ganske godt og en stigning i forhold til 2018. Bookningen ser også
fin ud her først på året.
Der har, i årets løb, været diverse mindre reparationer og lign. som er indberettet af lejerne, ligesom der
jævnligt er blevet slået græs, ryddet op osv.
Forårets arbejdsweekend var d. 11. og 12. maj. Og med en ihærdig indsats fra de 12-15 fremmødte, blev ikke
kun vinduerne skiftet. En masse andre opgaver blev også løst. Bålstedet blev gennemgribende renoveret. Der
blev omlagt fliser, jævnet huller, køkkenet blev gennemgået, og meget andet. En kæmpe flot indsats, som alle
skal have tak for.
I efteråret holdt et hytteudvalgsmøde for at planlægge arbejdsdag d. 21. - 22. september. Arbejdsdagen blev
desværre ikke en succes, som forårets arbejdsdag. Vi var kun 4 - 5 fremmødte, og vi fik kun lavet det mest
nødtørftige. Det var lidt skuffende efter det flotte fremmøde i foråret. Vi fik beskåret alle træerne langs Ppladsen og fliset grenene samt en masse andre grene, ligesom hytten fik det sædvanlige indvendige eftersyn.
Vi har igen fået udtaget vandprøve, og selv om BAM-indholdet er faldet en del, er det stadig over
grænseværdien. Så der er stadig usikkerhed om hvor vi står.
Umiddelbart før jul gennemførte myndighederne et brandsyn i hytten. Der var ingen bemærkninger.
Planer for 2020:
Udlejningen forventes at have samme niveau, som 2019, da der ultimo februar er booket 17 udlejninger.
Desværre har Corona situationen ændret væsentligt på alle forudsætninger. Vi har søgt tilskud fra DUF’s
nødpulje, men har fået afslag.
Årets opgaver:
Male huset – malingen er i varmerummet
P-plads og vej – skrabe blade osv. af og køre stabilgrus på
Evt. leje en maskine (rendegraver el lign) til det – Jens har måske en kontakt
Nye tagrender på mellembygning og måske på resten af hytten
Bålplads nr. 2 skal repareres
Forventede udlejninger i 2020 – samme niveau som i 2019.
Arbejdsweekend: 29. - 30. august 2020 - vi håber på bedre tilslutning/opbakning denne gang.

Bilag 2
Regnskab for Vissinghytten

Bilag 3
Randellsborg division – årsberetning 2019.
I årets løb har der været flere fælles arrangementer:
Divisionsturnering i Hammershøj
Mikro / Mini dag. Storehike
Minihike i Fussingø
Fælles julemøde for juniorerne og troppen
Stormøder (fælles møder samt gren møder)
Gruppeledermøde.
Der er blevet afholdt ekstraordinært divisionsrådsmøde, hvor eneste punkt på dagsorden var valg af DAmin.
Her blev Lene Prip-Sørensen valgt.
Repræsentanter for divisionen har deltaget på korpsrådsmødet. DC har deltaget i arrangement på Brejning for
DC`er og frivillige netværk under korpset. Hvor temaet var Udviklingsplanen 2020 - 2024.
Der er udarbejdet en divisionshåndbog, som er at finde på hjemmesiden. Den er tænkt som et opslagsværk
for divisionen og grupperne, hvor alle informationer er samlet. Vi tager gerne imod input hertil.
Gudenå gruppe er efter eget ønske flyttet til Gudenå division i december. Ønsket om at flytte har længe været
drøftet i gruppen, DC fra Randellsborg og Gudenå division har været til møde med gruppen her op. Grundet
til ønsket om flytningen har primært været at flere af grupperne i Gudenå division er i Favrskov kommune lige

som Gudenå gruppe. Endvidere går skolen i byen kun til 6. klasse hvorefter børnene går i skole i Hadsten.
Derfor var der et stor ønske om at samarbejde med Hadsten gruppe op Tropsspejderne.
En stor tak skal der lyde til medlemmerne af divisionsledelsen, Vissinghytte udvalget, Spejdermusset, og ikke
mindst alle vores ledere og bestyrelsesmedlemmer i grupperne i divisionen. Tak for den indsats i har ydet i
grupperne og de forskellige udvalg.

Bilag 4
Randers Spejdermuseum DDS, årsberetning 2019
År 2019 er der ikke sket det store – lidt registrering af indkomne spejdereffekter og ellers bare holde åbent
lørdage fra 10-12 og efter aftale. Besøgstallet er desværre faldende. Vi vil derfor opfordre grupperne til at
aflægge os et besøg, og ikke mindst lederne, som jo kan finde gamle og sjove ideer til spejdermøderne.
Lissy og jeg planlægger, at ændre det første rum, så det bliver nyt og spændende. På grund af pladsmangel,
må vi løbende rydde ud. Vi har i tankerne at lave et lille lokalt Randers museum.
Vores kustoder er rigtig flinke til at tage vagterne, så vi forsat kan holde åbent. Uden opbakning fra såvel
kustoder og bestyrelse kunne museet slet ikke eksistere. Hele bestyrelsen har lagt og lægger stadig en del tid
på museet med ændringer og forbedringer.
I indkaldelsen til divisionsrådsmødet står der, at man påtænker at indlemme museet som en enhed under
divisionen. Det tror jeg man skal passe på med, da jeg ved at Vissinghytten, som er en enhed, ikke kan søge
Randers Kommune om tilskud, fordi det er en enhed under divisionen. Divisionen vil også komme til at hæfte
økonomisk for museet i tilfælde af pengemangel. Det må vel også være en beslutning museets bestyrelse
træffer.
Museet er en selvejende institution som hører under Randellsborg division. I museets vedtægter står der, at
ved nedlæggelse skal det som det første tilbydes Randellsborg division.
Jeg tror, at mange af jer ikke er klar over, hvordan det hænger sammen. I 1982 blev museet oprettet af 4 gamle
spejdere. De 2 er desværre afgået ved døden, de 2 sidste er Bodil og Beth.
Grunden til oprettelse af museet var, at vi havde indsamlet en del spejdereffekter til en udstilling i Lokal
Historisk arkiv. Vi blev hurtig derefter enige om at starte museet. Vi ville høre under divisionen for at kunne
søge lokaletilskud.
Jeg ønsker jer et godt møde.
Med museumshilsen
Beth

Bilag 5
Årsregnskab for 2019

Bilag 6
Justeret budget for indeværende år og vedtagelse af budget og fastsættelse af divisions kontingent for det
følgende år: Budget 2020 fremgår af regnskabet. Budget 2021, er som 2020 – dog med mulighed for ændringer
til divisionsrådsmødet 2021. Divisions kontingent er uændret.

