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Referat af Divisionsrådsmøde 

 
Lørdag den 19. maj 2022 kl. 19:00 – 21:00 

Hos Wagandoo, Ibsensvej 12, 2630 Taastrup 
 
Følgende grupper var repræsenteret:  
1. Glostrup, Albertslundspejderne, Balder-Hedehusene, Ejby, Hawerthi 1. 

Rødovre, Jacala, Kiowa-Ringebæk, Pilehave, Skovgruppen, Solvang, Ulf 
Jarl, Wagandoo. I alt 28 deltagere. 
 

 

A. Valg af dirigent og referent   
a. Jonathan Iversen stiller op til dirigent og er valgt, han 

bekendtgører at mødet er indkaldt lovligt. 

b. Kristian Iversen stiller op som referent og er valgt 
 

B. Beretning fra divisionsledelsen med særlig fokus på, hvad 
divisionen har gjort for at fremme spejderarbejdets værdier 

og udvikling  
a. DC 

i. Ikke levet op til deres forpligtelser for perioden. 
b. Dasen 

i. Har afholdt deres vanlige ture, FSM og har lavet flere 
legeklaner hvor klaner kan bygge godt samarbejde op 

sammen. De planlægger også en klan dag på SL22 
c. Dasp 

i. intet at berette 
d. DaJun 

i. Har ikke afholdt i 2021, men i starten af 2022 

e. DaMin 
i. Bamselegene er afholdt 

f. DaMik 
i. Bamselegene er afholdt 

Beretningen blev godkendt. 
 

C. Fremlæggelse af årsregnskabet for 2021 til godkendelse   
a. Jørgen præsenterer regnskabet og budget for 2021 

VESTSKOV DIVISION 

 

 

 



b. Ifølge Divisionens økonomiske politik må der være mellem 
40.000-60.000 kroner, der er for likviditet i divisionens 

kassebeholdning.  
Regnskabet for 2021 blev godkendt. 

 
D. Behandling af indkomne forslag  

a. DL foreslår at man i 2023 og årligt fremadrettet afholder et 
divisions OL for alle grenene, hvor ambitionen er at man er 

300-500 spejdere, hvor der skal afholdes et event hvor der 
skal gives en ekstra oplevelse til de 300-500 spejdere der 

deltager.  
i. Der bliver stillet spørgsmål til økonomien ved forslaget. 

Om pengene kan blive brugt til at give støtte til 
grupperne og give mere energi til grenene. Kan man i 

stedet ikke genoverveje kontingentet til divisionen, i 

stedet for at bruge det på et stort årligt arrangement. 
1. DL vil helst ikke man ikke ønsker at bruge tid og 

energi på hvert år at justere kontingentet. 
ii. Tidspunktet for arrangementet skal fastsættes tidligt for 

at få så mange som muligt til at deltage. 
iii. Arbejdsgruppen vil optimalt set være sammensat af en 

fra hver gruppe. 
iv. DL foreslår man bruger 40.000 kroner, det er for at ikke 

at belaste grupperne økonomisk i forhold til SL22 og 
nedskære divisionens likviditet. 

b. Divisionsrådet vedtager forslaget.  
 

E. Væsentlige beslutninger om divisionens fremtid, herunder:    
a. Forelæggelse af divisionens udviklingsplan med 

indsatsområder for indeværende år. Aktuel udviklingsplan ser 

således ud: 

 
b. Punkt 2 og 3 opdateres til at være en videreudvikling af 

dokumenter 



c. punkt 6 opdateres til at være gældende for 2022 og datoen 
for arrangementet så den er mere fri 

d. Udviklingsplanen opdateres til at være gældende 2022-26 
 

 
F. Vedtagelse af justeret budget for 2022 og vedtagelse af 

budget og fastsættelse af divisionskontingent for 2023 og 
budget for 2023.  

a. Det justerede budget for 2022 bliver præsenteret og forbliver 
uændret med et underskud på 4.950 kr. 

b. Den økonomiske ramme for det store division arrangement 
bliver debatteret før kontingentet bliver sendt til debat og 

senere fastsættelse.  
i. Der ønskes der bliver lavet et mere udregnet budget før 

man kan vedtage om 40.000 kroner skulle øremærkes 

og om man skal regne ud hvad det skal koste.  
ii. Ved at fastsætte udgifter til 40.000 kroner og 0 kroner i 

indtægter vil turen være gratis for spejderne. Det 
betyder dog ikke at man kun har 40.000 kroner at 

planlægge med. Et mere specifikt budget udsendes 
senere. 

c. Divisionskontingentet forbliver på 50 kroner for 2022. 
d. Budgettet for 2023 bliver præsenteret med et kontingent på 

50 kr. og et underskud på 44.950 kr. Budgettet bliver 
godkendt. 

 
G. Fastsættelse af antallet af divisionsledelsesmedlemmer under 

hensyntagen til § 29, stk. 2.  Vi foreslår 8-12 personer. Dette 
vedtages.  

 

H. Valg af medlemmer i Divisionsledelsen. 
a. Kristian Iversen stopper som Divisionschef  

b. Jesper Dehn stopper som DaSp 
c. Divisionschef 

i. Mathias Sørensen stiller op og bliver valgt. 
ii. Henrik B. Nielsen genopstiller og bliver valgt. 

d. Mike Olsen genopstiller DaSen og er valgt. 
e. Daniel Brøndby genopstiller som DaSen og er valgt. 

f. Johanne Lund-Ertel genopstiller som øvrige og er valgt. 
g. Jørgen Skorstengaard genopstiller Kasserer og er valgt. 

h. Henning Bang Jensen stiller op som DaMin/Mik og er valgt. 
i. Mette Grønborg stiller op som DaMik/Min og er valgt. 

j. Andreas K. Jacobsen genopstiller som øvrige og er valgt. 
k. Jens Kristiansen genopstiller som søkyndig og er valgt. 

 

I. Valg af revisor og evt. revisorsuppleant.  
a. Jytte Christensen genopstiller til revisor posten og genvælges. 



b. Thomas Carlsen stiller op som revisorsuppleant og er valgt  
 

J. Skriftlig eller mundtlig beretning fra en eller flere af Det 
Danske Spejderkorps’ kredsrepræsentanter i Friluftsrådet   

a. Ingen beretning 
 

K. Beretning fra Spejdercentre og større arrangementer.  
a. Ingen beretning 

 
L. Eventuelt. 

a. Intet på dette punkt 
 

Underskrifter: 

 

 

Jonathan Iversen Henrik Bech Nielsen     Mathias B.N. Sørensen 

Dirigent  Divisionschef     Divisionschef 

 

 

 

 

Samlet bestyrelse efter Divisionsrådsmødet: 

 

Henrik Bech Nielsen, divisionschef 

Mathias B,N. Sørensen, divisionschef 

Jørgen Skorstengaard, divisionskasserer 

Henning Bang Jensen, Damin 

Mette Grønborg, Damik 

Daniel Brøndby, Dasen 

Mike Jan Olsen, Dasen 

Andreas Klinge Jacobsen 

Johanne Lund-Ertel 

Heide Hoffmann Hjelmholm 

 


