Det Danske Spejderkorps
Randellsborg Division

VISSINGHYTTEN
Randers d. 5. marts 2022

Hermed indkaldes til Vissinghyttens repræsentantskabsmøde
Søndag d. 27. marts 2022 kl. 09.30 - ca. 10.30
Mødet afholdes på ”Fiskergården”,
hos Niels Ebbesen Gruppe, Fiskergårdsvej 31, 8920 Randers.

Dagsorden:
1.

Valg af dirigent og referent

2.

Hytteudvalgsformanden aflægger beretning, herunder redegør for udlejningen

3.

Kassereren fremlægger regnskab med tilhørende status

4.

Indkomne forslag
Forslag skal være formanden i hænde senest 8 dage før mødet. Sendes på e-mail til: kjeld@2veien.dk

Divisionsledelsen har fremsendt forslag under overskriften Vissinghyttens fremtid
Baggrunden for de to forslag, er gruppernes dalende mulighed for at hjælpe på arbejdsdage.
Det er begrænset hvor meget vores grupper, eller andre spejdergrupper benytter Vissinghytten.
Det har i flere år været svært at få nye medlemmer til hytteudvalget. Vi ved på nuværende tidspunkt
at vi i 2023 skal finde ny formand, kasserer, udlejer og mindst et menigt medlem, herunder en ny
hyttevagt. En fortsat drift af Vissinghytten, kræver derfor at der på repræsentantskabsmødet i år,
bliver tilføjet flere nye medlemmer af hytteudvalget, så der kan foregå en overdragelse i ordentlig
tid.
Derfor har divisionsledelsen i samarbejde med gruppelederne, valgt at der skal stemmes om
Vissinghyttens fremtid på dette års divisionsrådsmøde.

a. Divisionsledelsen pålægges i samarbejde med hytteudvalget at forestå et salg af
Vissinghytten snarest muligt.
b. Divisionsledelsen og grupperne pålægges at finde de nødvendige medlemmer til
hytteudvalget, for at sikre hyttens fortsatte drift.
Dette forslag bortfalder såfremt forslag a.) vedtages.

5.

Fastlæggelse af det kommende års opgaver
a. Der er iværksat renovering af parkeringspladsen, ellers er der ikke foreslået opgaver
og arbejdsdage for året, da vi afventer beslutning iht, pkt. 4.

6.

Budget og fastlæggelse af lejen for det kommende år. Budget vedlagt. Forudsætter
uændret leje og strømpris hæves med 50% til 4,5 kr/kwh.

7.

Valg af kasserer – Beth Brynnum er på valg (modtager genvalg for 1 år)

8.

Valg af hytteudvalg – Jens Verner er på valg (modtager genvalg),
Birte Mørup er på valg (modtager genvalg for 1 år) og
Michael Bang Jensen er på valg (modtager genvalg)

9.

Valg af revisor - Mathias Classen er på valg

10. Evt.

Bilag: Regnskab med tilhørende status og budget

Kjeld J. Veien (kjeld@2veien.dk)
Formand Hytteudvalget

