
 

Skjalm Hvide-dag 

Referat divisionsrådsmøde i  

Skjalm Hvide division 
 
Velkomst – intro til dagens program 

a. Valg af dirigent og referent  

Claus Lerche valgt og Louise Roum valgt 

b. Beretning fra divisionsledelsen 

Der har siden sidste år været andefald i divisionsledelsen, dette har gjort de faste 

opgaver til en større byrde for de tilbageværende. Dog er alle arrangementer med 

opbakning blevet gennemført og dette har været en fornøjelse.  

Fællesledermøderne med foredrag fra diverse personer og emner har været positivt og 

opbakningen til disse har også været støt stigende, dette tages som et udtryk for at det 

har været dette at gøre og vil fortsættes.  

Divisionsturneringerne har været vel afholdt og gennemført. Seniordivisionsturneringen 

blev genoptaget og de som deltog ønsker dette gjort til en tradition.  

Der er også genindført træf for mikro/mini og trop, som begge var gode arrangementer 

for alle deltagere. Dette vil vi gerne gøre til tradition igen og vil kunne findes på den nye 

kalender. Tropstræffet blev afholdt af seniorer mellem jul og nytår og dette var til stor 

fornøjelse for både seniorer og tropsspejdere.  

Lederbegejstringsarrangementet i oktober var en hyggelig dag, hvor der gik konkurrence i 

få flest træffere på skydebanen i Svinninge. Det lod til at alle havde hygget sig og gerne 

ville et lignende arrangement igen.  

Den nye hjemmeside er nu oppe at køre, det har været en lang proces hvor flere frivillige 

har været inde over, men i sidste ende har vi valgt at købe os til den. Den er nu på plads, 

dog med mangler i indhold og vi ønsker gerne feedback på dette og ønsker til yderligere 

indhold. Den skal indholdsmæssigt hele udvikles.  

Tryk Fonden har bevilget penge til førstehjælps dukker til træning af kunstigt åndedræt 

og hjertemassage. Der udover er der bevilget penge til et 12 timerskursus. Denne dato 

bliver sat til fællesledermøde i maj.  

Grupperådsmøderne i 2012 har været svære at nå, først og fremmest da det kun har 

været Ivar og Maria der kunne deltage i alle møder på hverdage og at også nogle dage var 

belagt med op til 4 møder, så der blev nogle naturligt valgt fra. Dette vil helst undgås i 

fremtiden da ledelsen mener at det er vigtigt at møde frem til alle møderne. 

c. Fremlæggelse af årsregnskabet for det foregående år til godkendelse 

Der er brugt flere penge på divisionsarrangementer end budgetteret, for at sætte gang i 

aktiviteter.  

Der er bevilget penge til sheltere fra Friluftsrådet, disse er ikke købt endnu og der vil 

blive søgt penge til opsætning af shelterne.  

d. Behandling af indkomne forslag (ingen indkomne forslag) 



 

Indlæg fra inviterede eksterne personer (Repræsentant fra korpsledelsen Ulrik Grønbjerg 

Andersen, friluftsrådet, Nekselø Spejdercenter Annelise Schwartzbach, konsulent Stinne 

Busted Larsen) 

Ulrik Grønbjerg Andersen på vegne af Rasmus Jensen: Divisionerne er delt mellem 

repræsentanterne, så korpsledelsen kan komme ud og mærke hvad der sker i divisioner og 

grupper. Ulrik fortæller hvad der fylder i arbejdet for korpsledelsen.  

Stinne Busted Larsen: Ny konsulent i Skjalm Hvide, Stinne er til for grupperne og glæder sig 

til at arbejde med grupperne.  

Annelise Schwartzbach: Repræsentanten er med i bestyrelsen og dette foregår på normal 

bestyrelsesvis. Det er sjovt og hyggeligt at være med på centeret de weekender og uger hvor 

der er åbent på centeret.  

Annelise fortæller om de forskellige aktiviteter og den velsignede ro der er på øen. Der 

udover en fortælling om hvad opgaven går ud på og hvad Annelise får ud af at være med i 

bestyrelsen på Nekselø. 

Friluftsrådet var ikke tilstede. 

Ny plan (ny kalender og jobbørs) 

Præsentation som også er vist for alle grupper. Denne præsenterer opgaver i forbindelse med 

divisionsarbejde i det nye Skjalm Hvide.  

Der summes 10 min – for at finde ud af hvordan den nye divisionskonstruktion skal se ud.  

Det vedtages at den nye divisionskonstruktion skal besluttes lige før valget under punkt g.  

Workshops – (Jakob Brade -DDS Program, Perter Erkmann - Køgespejderne) 

Workshops blev gennemført med begejstring fra alle deltagere. Både Peter Erkmann og 

Jakob Braade har inspireret deltagerne og alle har fået noget med hjem.  

Link til Perter Erkmann powerpointshows: 

https://www.dropbox.com/sh/k32lkd86prmxvdc/aXDgyc5O49/Skjalm-Hvide . 

Jakob Braades powerpointshow er vedhæftet den samme mail som referatet.  

Stinne Busted Larsen var til rådighed og talte en del med Ivar, Maria og Louise for at få 

overblik over divisionens grupper. Derudover talte Stinne Busted Larsen også med flere 

ledere og bestyrelsesmedlemmer. 

e. Væsentlige beslutninger om divisionens fremtid, herunder: 

1. Forelæggelse af divisionens udviklingsplan med indsatsområder for indeværende år. 

Vedtaget. 

2. Udsendelse af indkaldelse til divisionsrådsmøde kan sendes pr. e-mail fra 2013. 

Vedtaget. 

f. Vedtagelse af justeret budget for indeværende år og vedtagelse af budget og 

fastsættelse af divisionskontingent for det følgende år.  

Budget vedtaget. Uændret kontingent.  

g. Fastsættelse af antallet af divisionsledelsesmedlemmer under hensyntagen til § 29.2. 

Det vedtages at der skal være minimum 6 personer i divisionsledelsen, inkl. 2 DC’er, 1 

kasserer og 3 medlemmer.  

h.  Valg af divisionsledelsesmedlemmer: 

 DC: Maria Isager-Sally og Ivar Thyssen vælges. 

 Divisionsmedlemmer: 

DASEN: Patrick Frederiksen og Lars Pallisgaard Hansen vælges 

DAJUN: Bodil Rasmussen og Flemming Fabricius-Rahbek vælges 

DAMIK/DAMIN/DASP ingen vælges, men disse kan selvsuppleres løbende.  

https://www.dropbox.com/sh/k32lkd86prmxvdc/aXDgyc5O49/Skjalm-Hvide


 

Kasserer: Diana Vicki Thilgreen vælges 

Der vil løbende blive suppleret med personer som har interesse i at hjælpe med DC’erne, 

med at besøge grupperne til ledermøder og holde fingeren på pulsen, formidling af 

kontakt mellem korps og grupper, deltagelse i grupperådsmøder og planlægge 

fællesledermøder. 

Der skal også suppleres med en webmaster. 

Divisionsrepræsentant til Nekselø: Annelise Schwartzbach 

i.  Valg af revisor og revisorsuppleant: 

Jan Larsen vælges til revisor og Patrick Frederiksen vælges til revisorsuppleant. 

l.  Eventuelt. 

Ingen punkter til evt.  

Der blev inden aftensmad talt om kalender og hvilke arrangementer som skal være på i 

fremtiden. Resultatet vil blive opsamlet og fremlagt på fællesledermøde d. 07.05.12. 

Spejderhilsen Divisionsledelsen 

 

 


