
Referat fra Divisionsra dsmøde d. 6.4.2013 i Skjalm Hvide Division 

Start udendørs med præsentationsrunde for alle deltagende, samt grine leg for at få gang i forsamlingen 

inden mødet starter.  

Deltagere fra : Esbern Snare, Skarridsø, Balder, Vipperød, Skovvejens, RLS, Hvidebæk og Kong Skjold 

a. Valg af dirigent og referent 
Dirigent: Claus Lerche 
Referent: Louise Roum 
Mødet er lovligt indkaldt og dermed kan forsamlingen tage beslutning på de fremsendte punkter.  
 
b. Beretning fra divisionsledelsen 
Beretningen er sendt ud med invitationen og vedlagt som bilag til referatet, se bilag 1.  
Ivar gennemgik beretningen mundligt og printet version blev delt ud.  
 
c. Fremlæggelse af årsregnskabet  
Årsregnskabet er vedlagt som bilag i referatet, se bilag 2. 
Andre indtægter er penge fra Tryg Fonden, som er gået til dukker.  
Der blev gennem en længere periode i foråret 2012 brugt meget el på varme. Dette i perioder hvor vi ikke 
har brugt hytten, og det forventes at være motorcykelklubben som har brugt denne varme (glemt at slukke 
el-paneler). Dette er en stor del af udgiften til hytten. Efterfølgende kontrollerer Jan Larsen med jævne 
mellemrum el-forbruget for at sikre mod gentagelse. 
Det store beløb på administration tilskrives primært hjemmesiden, som kostede næsten 8.000 kr. i 
oprettelse og hver gang leverandøren kontaktes koster det. Den er meget dyr i forhold til hvad vi får ud af 
det, dette tages op senere på mødet.  
Revisorpåtegningen læstes op af kassereren. Den er vedlagt som bilag 3.  
Regnskabet godkendt.  
 
d. Behandling af indkomne forslag 
Vedtægter vedr. støtte til rejser: 

Oprindeligt forslag, lavet af det nedsatte udvalg (Lykke Højstring – Vpperød, Henrik Larsen - Esbern 
     Snare og Claus Lerche, Kong Skjold) og revideret forslag, af divisionsledelsen udleveres.  

Der er dialog om hvorvidt der skal være aldersgrænse på ansøgere eller ej, som er en af 
hovedforskellene i de to forslag. 
Det forslås at der skal være fuldstændig gennemsigtighed, fx et bilag til regnskabet hvoraf det fremgår 
hvem der har ansøgt og hvem der modtaget penge. 
Det forslås at det i punkt 3, vedr. dokumentation for afholdt udgift, at den deltagende skal afholde et 
oplæg i divisionen.  
Afstemning med håndsopretning: Mere end 2/3 for det reviderede forslag. Dette er lagt i referatet som 
bilag 4.  

 
Erik Friis (stedfortræder for Korpsledelsesrepræsentant) og Christian Tolstrup (DDS Konsulent): 

Det går fremad med antal medlemmer i korpset, og til forskel fra historiske perspektiver har vi efter 
Spejdernes Lejr ikke haft nedgang som vi ofte har set efter Blå Sommer gennem historien.  
Lige nu arbejder korpsledelsen på forslag til hvordan DDS’s medlemskaber af WAGGS og WOSM skal 
være i fremtiden, dette skal være et udbytte af den debat som er kørende på nuværende tidspunkt. 
Medlemskaberne betyder noget for korpsets arbejde på internationalt arbejde.  
De nye aktivitetshæfter er sendt ud til grupperne, og den nye aktivitetsdatabase er gået i luften. Det er 
muligt at sammensætte sine møder og få en samlet plan for et møde eller lave en dagsplan for en 
aktivitetsdag på fx sommerlejren.  
Gruppegejst kommer igen i 2013, sidste weekend i september. 



Naturens Dag 8.september er lavet i samarbejde med Danmarks Naturfredningsforening og Friluftrådet. 
Spejderne sætter dagsordenen og korpset opfordrer grupper og divisioner til at lave aktiviteter.  
Næste Spejdernes Lejr bliver i 2017.  
Præsentationen er vedlagt referatet som særskilt pdf dokument, heraf fremgår alle de emner vi var 
igennem.  

 
Poul Henning Jensen (Nekselø Spejdercenter): 

Gennemgang af faciliteter, disse kan også ses via hjemmesiden, www.nexer.dk. 
Der er blevet fortalt gode historier om centeret, meget natur er fredet på øen, så der er udover 
aktiviteter, en meget fin natur at opleve.  
Præsentationen er vedlagt referatet som særskilt pdf dokument, som viser en billedpræsentation af 
centeret.  
 

Workshops 
Træklatring v. Svend Busk:  

Mulighed for alle som har lyst til at prøve kræfter med klatring i træer.  
 

DDS Uddannelse, v. Anne : 
Anne fortæller om hvorfor og hvem vi laver spejderarbejde for, og som i dag har udmøntet sig i en 
ambitiøs lederuddannelse.  

 
DDS Kommunikation, v. Rene og Sofie: 

Vores image er stærkt og positivt. Vores brand er svagt.  
Derfor ny kommunikationsstrategi    Vi skal sige de ”samme” ting, få kommunikeret fælles ud.  
Vi vil gerne være kendt for adventurespejd, internationale oplevelser og børn leder børn.  
Plan for den gode historie – Hvad historien i den enkelte aktivitet/tur/osv.   Ét budskab  

 
e.   Debatter 

1. Forslag til ændringer i Margrethefonden: 
Forslag om at ændre formålet til at gælde spejderuddannelse, dermed også plankurser ol. 
Afstemning for punkt a: Enstemmigt vedtaget.  
Afstemning punkt b: Enstemmigt vedtaget.  
Forslag til punkt c, om at der kan ydes støtte til transportudgifter. Enstemmigt vedtaget.  
Ovenstående ændringer som er vedtaget er gældende fra d.d. 06.04.2013.  
Ændrede vedtægter kan ses på bilag 5.  
 

2. Tilbagegivelse af hytten i Stigs-Bjergby til kommunen: 
Der mangler rotationen mellem vores grupper til fællesledermøderne. 
Vi har ikke ressourcerne til frivilligt at drive hytten.  
Den ligger centralt i divisionen, dette blev set som et plus da vi overtog den.  
Vi har færre fællesledermøder i dag end tidligere. Så vi forventer at vi fremover godt kan få godt 
fremmøde til møderne selvom vi skal køre langt en gang om året.  
Afstemning: Enstemmigt vedtaget at vi afhænder hytten. 
 

3. Skrotning af hjemmeside til fordel for DDS Gruppeweb: 
Webmaster er spurgt og vil meget gerne skifte til gruppeweb.  
Vi har i 5 år ikke haft en velfungerende hjemmeside. Flere synes den mangler og vil gerne være 
med til at få den til at fungere.  
Der er udtryk for at vi skal have en hjemmeside til info, kalender, billeder, mm. 
Afstemning: Enstemmigt vedtaget at vi går over til gruppeweb.  

 
 
f. Væsentlige beslutninger om divisionens fremtid, herunder: 
Tovholdere på det sidste arrangement i 2013 + 2014: 



På førstkommende fællesledermøde d. 16.05-2013, vil vi i fælleskab lave planen færdig. Grupperne bedes 
inden mødet have tænkt over hvilke arrangementer de gerne vil byde ind på.  
Kalderen for 2013 og 2014 er sendt med referatet rundt.  
 
Planen fremover: 
Nuværende divisionsledelse ønsker ikke at tage stilling til den kommende divisionsledelses opgaver, dette 
vil være en åben ramme for den ny divisionsledelse.  
Fremgår af bilag 6. 
 
g. Vedtagelse af justeret budget for indeværende år og vedtagelse af budget og fastsættelse af 
divisionskontingent for det følgende år. 
Budgetforslaget fremgår af bilag 7.  
Ingen ændringer i divisionskontingentet. 
Afstemning: Budgettet er vedtaget. 
 
h. Fastsættelse af antallet af divisionsledelsesmedlemmer under hensyntagen til § 29.2. 
Divisionsledelsen lægger op til at divisionsledelsen skal bestå af mindst 6 medlemmer, med ønske om at 
opnår at der på hver grenpost og DCpost er to medlemmer, herudover være selvsupplerende. 
Afstemning om at have en divisionsledelse på min. 6 medlemmer jf. § 29.2 og kan være selvsupplerende: 
Enstemmigt vedtaget. 
 
i. Valg af divisionsledelsesmedlemmer: 
Vi brugte 10 minutter på at tale sammen på kryds og tværs om muligheder og for at konstruerer og tænke 
over DC muligheder. Derudover skulle vi overvej, hvad vores division er, hvad ønsker vi af divisionen og 
hvor skal divisionens arbejde pege hen. 
Ivar og Louise informerede om hvad DC-opgaven går ud på og hvad du personligt ud af det.  

DC: Ingen opstiller d.d. 
Divisionsmedlemmer: 

Genopstiller: Patrick Frederiksen- Skovvejen (DASEN), Lars Pallisgaard – Skarridsø (DASEN), 
Flemming Fabricius - Vipperød (DAJUN), Bodil Rasmussen – Vipperød (DAJUN), Diana 
Thilgreen - Balder (Kasserer), Mette Funder-Eriksen - Balder (DAWEB) 

 Opstiller: Ivar Thyssen - Skovvejen er valgt til DASP.  
Grundet at vi ingen DC kan vælge d.d. er det nødvendigt at indkalde til et ekstraordinært 
divisionsrådsmøde. Diana står for at indkalde til mødet, kommende kandidater og kandidatkonstruktioner 
bedes sendt på mail til Diana, så kandidaterne kan fremgå af indkaldelsen som vil blive fremsendt til alle 
stemmeberettigede. 
 
j. Valg af revisor og revisorsuppleant 
Revisor: Jan Holbech Larsen 
Revisorsuppleant: Louise Roum 
 
k. Afstemning om forslag præsenteret under punkt e. 
Se afstemningsresultater under punkt e. 
 
l. Eventuelt. 

Esbern Snare: Informerer kort om divisionsturnering for mikro, mini og juniorer d. 1.6.13. Der bliver sendt 

mere ud, husk at videresende til rette ledere hvis mailen kommer forkert ud til en leder og husk at give 

Esbern Snare en tilbagemelding på den mail du modtager med information poster osv.  

DASEN: Informerer om rekorddag d.07.04-2013, og beretter om, at de synes, at tilmeldingen er lidt 

skuffende, da der samlet er tilmeldt små 30 deltagere.  

  



Bilag 1 

Divisionsledelsen beretning 2013. 
 

For et år siden besluttede Divisionsrådet at ændre divisionsledelsens struktur, så vi havde en lille 

ledelse støttet af en række divisionsassistenter. Ordningen er efter vores opfattelse en god løsning; 

men den bør styrkes til gavn for grupperne og divisionen som helhed. Mere om dette senere. 

Divisionen har med stor og god hjælp gennemført en række arrangementer. Det første og største 

var divisionsturneringen for mikro, minier og juniorer, og Esbern Snare var en fantastisk 

tovholder. Vi havde en rigtig god dag i Saltbæk. 

På Spejdernes Lejr 2012 var seniorer og ledere fra Skjalm Hvide meget aktive på mange områder 

og langt over gennemsnittet. I sidste uge var jeg sammen med en Hovedudvalgsformand. Hun 

kendte os, straks jeg nævnte divisionen, og kunne så remse mængden af aktiviteter vore seniorer og 

ledere stod bag, op. Denne store respekt for vor indsats, giver stolthed og glæde. 

I september gennemførte divisionsseniorklanen en weekendtur til Grib Skov. Alle havde en stor 

oplevelse. 

Divisionen gennemførte med stor hjælp fra Alexandra et førstehjælpskursus. Desværre var kurset 

meget dårligt besøgt, og derfor blev prisen per deltager meget høj. Heldigvis blev kurset betalt af 

Trygfonden. 

Næste store arrangement var Groggleturen for mikro og minier, som blev arrangeret af Kong 

Skjold. En kæmpe succes som gav spejderne en stor oplevelse. 

Året afsluttedes med en hyggelig tropstur til Ugerløse Strand arrangeret af DASP’en. Alle 

deltagerne havde en rigtig god tur, og der blev sluttet flere kontakter på tværs af grupperne. 

Foruden arrangementerne har divisionen haft fire fællesledermøder, og kvaliteten af vore 

foredragsholdere er bare blevet bedre og bedre. Alle grupper er velkomne til at komme med forslag 

til gode foredrag, så fællesledermøderne bare bliver endnu bedre. 

Det generelle divisionsarbejde 
Som nævnt tidligere indførtes en ny struktur med divisionsassistenter for hver gren. Løsningen er 

rigtig god og åbner mulighed for en masse fælles udvikling i grenene på tværs af grupperne. Både 

erfaringer fra ”gamle” dage og fra divisioner, som har indført samme struktur tidligere, fortæller at 

med denne struktur styrkes det daglige arbejde i grupperne, og arbejdet for den enkelte leder på 

længere sigt bliver mindre. 

Pga. det store forarbejde og efterbearbejdningen alle grupper havde med Spejdernes Lejr 2012 var 

det ikke muligt at besøge grupperne før sidst på året. Alt for sent; men bedre sent end aldrig. Det 

var meget spændende at besøge de enkelte grupper, og i divisionsledelsen fik vi et godt billede af 

den enkelte gruppe. 

Mette, vores webmaster, har kæmpet med hjemmesiden og leverandøren. Det har været en kamp 

op ad bakke. Hver gang Mette skal logge ind som administrator, så virker systemet ikke, og hun er 

nødt til at kontakte leverandøren, og så tikker taksameteret. 



Grupperne og divisionen 
Det er en stor glæde at stå her i dag. Der er en generel positiv stemning at spore i alle grupperne, og 

vi har ingen grupper i krise. Det er en dejlig fornemmelse. Skarridsø indledte for ca. 1 år siden et 

udviklingsforløb i samarbejde med korpsets udviklingskonsulenter. Resultaterne kan nu måles i 

stor gejst hos lederne og kæmpe medlemsfremgang. Den udvikling kan Skarridsø være stolte af. 

Nu, skal vi ikke blive ”dovne”, fordi der er en positiv stemning i grupperne. Vi skal blive på 

dupperne og kæmpe for at udvikle vore grupper og vores division. 

Hvorfor skal vi bekymre os om divisionen? Fordi divisionen er os selv. Divisionen tilbyder en 

række fællesaktiviteter, så lederne kan slippe lettere. Divisionen tilbyder uddannelse, så grupperne 

ikke behøver, at bruger ressourcer på at arrangere selv. Erfaringer fra andre divisioner viser, at når 

grupperne støtter til deres division kan det smitte af på deres medlemstal. 

Stigs-Bjergby og divisionens hjemmeside 
Der er intet sket i Stigs-Bjergby mht. aktiv renovering. Divisionsledelsen har valgt at undersøge, 

hvad en renovering vha. professionel hjælp, da vi ikke har andre ressourcer. Prisen lyder på 

250.000. Vi vil ikke sige mere nu, da der er stillet forslag om afhændelse. 

Tilsvarende, foreslår vi, at hjemmesiden droppes til fordel for Gruppeweb. Ingen kunne forudse, at 

produktet ikke virker ordentlig, og Mette har brugt urimeligt mange ressourcer på den. En kamp 

med leverandøren er tids- og ressourcekrævende, og disse ressourcer har vi ikke. Derfor foreslår vi, 

at den nuværende hjemmeside skrottes, og så må vi komme videre. 

Vi slutter med at takke for den tillid I har vist os. Både Maria og Ivar går af. Maria er flyttet til 

Lolland, og Ivar har nu siddet 5 år i divisionsledelsen og ønsker at give plads til nye kræfter. Vi 

ønsker den kommende divisionsledelse held og lykke og håber, at alle grupper vil støtte op om den 

nye divisionsledelse. 

  



Bilag 2 

Balance 
01-01-2012 - 31-12-
2012 

Aktiver  

Bank, driftkonto 18.277,30 

Opsparingskonto 112.867,69 

Margrethefonden 58.958,23 

   

Aktiver i alt 190.103,22 

Passiver  

Formueopgørelse:  

Formue ved årets begyndelse 199.424,26 

Årets resultat -9.321,04 

Formue ved årets slutning 190.103,22 

Passiver i alt 190.103,22 

 

 

 

Driftsregnskab 
01-01-2012 - 31-12-
2012 

Budgetteret 

INDTÆGTER   

Medlemskontingent grupper 40.300,00 45.000,00 

Kontingent korpsmedlemmer  0,00 

Kommunale tilskud Stigs Bjergby hytte  0,00 

Arrangementer(diviturn, PL/PA mv) 3.235,21 10.000,00 

Andre indtægter(fonde mv) 29.019,00 500,00 

Renter 1.927,05 6.000,00 

Indtægter i alt 74.481,26 61.500,00 

UDGIFTER   

Korpskontingent 97,00 1.200,00 

Kørsel og rådighedsbeløb 2.368,86 8.000,00 

Kurser/DC møder/Korpsråd/Divisionsråd mv 8.851,90 4.000,00 

Administration(forsikring, website, print, porto) 18.064,00 6.000,00 

Materiel, gaver, mærker mv 30.402,86 2.500,00 

Stigs Bjergby hytte(forbrug, vedligehold, forsikri 18.313,02 25.000,00 

Arrangementer(diviturn, PL/PA mv) 1.928,66 15.000,00 

Margrethefonden udlodninger 3.550,00 0,00 

Renter og gebyrer 226,00 0,00 

Udgifter i alt 83.802,30 61.700,00 

RESULTAT -9.321,04 -200,00 

Skjalm Hvide 

Division 

 

 

Regnskab 

 

 

1. januar til 31. december 2012 



Bilag 3  



Bilag 4 

Skjalm Hvide Divisions rejsekonto 

Revideret forslag 
Legat fra DDS Skjalm Hvide Division kan søges af spejdere og ledere, som planlægger deltagelse i 

udenlandsk landslejr, jamboree eller lignende. Legatet kan søges af spejdere og ledere i Skjalm 

Hvide Division. 

 

1) Hvert år fastsættes på divisionsrådsmødet, efter indstilling fra divisionsledelsen, og som en del af 

budgettet for det følgende år, i hvilket omfang Skjalm Hvide Division har midler til at støtte. 

Indstillingen skal indeholde informationer om antal og størrelse af ansøgte legater.  

 

2) Legaterne har til formål at motivere enkeltpersoners deltagelse i udenlandske landslejre, jamboree 

eller lignende gennem bidrag til del af udgiften til hovedlejrens pris. 

Legatansøgning skal være divisionsledelsen i hænde senest den 1. februar i året, hvor legatet skal 

anvendes. For 2013 er ansøgningsfristen dog 1. maj 2013.  

Man kan kun få tilskud 1 gang pr kalenderår. Legatet kan søges flere gange. 

 

3) Legatet udbetales af divisionskassereren ved forelæggelse af dokumentation af afholdt udgift til 

deltagelse/transport til/fra lejr. Der kan maksimalt ydes en støtte på kr. 2.000,00 per spejder. 

 

4) Ansøgning sendes til divisionsledelsen, og skal som minimum indeholde følgende oplysninger 

a. Ansøgerens navn, alder, antal spejderår 

b. Navn på spejdergruppe og – gren 

c. Rejsens formål og forventet ud- og hjemrejsedato 

d. Udgift til udenlandsk landslejr/jamboree – hovedlejren. Kopi af tilmelding vedlægges 

e. Tidligere udenlandske spejderrejser 

f. Ansøgningsdato og underskrift. Ved ansøgere under 18 år, tillige forældres underskrift. 

5) Divisionsledelsen gennemgår de indkomne ansøgninger og udsender til grupperne en samlet 

indstilling til grupperne i Skjalm Hvide Division i forbindelse med udsendelse af invitation til 

Divisionsrådsmøde.  

 



Bilag 5 

Vedtægter for Dr. Margrethefonden 

§1. Dr. Margrethefonden er etableret af midler stammende fra nedlæggelsen af Det Danske 

Spejderkorps (DDS) Dr. Margrethe Gruppe i Nykøbing Sj. Ved fondens etablering i 2009 er 

grundkapitalen omkring 72.000 kr. 

§2. Dr. Margrethefonden er hjemmehørende hos DDS Skjalm Hvide Division. Fondens adresse er 

den til enhver tid siddende kasserer i Skjalm Hvide Divisions adresse. 

§3. Dr. Margrethefondens bestyrelse er den til enhver tid valgte divisionsledelse i DDS Skjalm 

Hvide Division. Formand (formænd) for bestyrelsen er divisions¬chefen (-erne) i Skjalm Hvide 

Division. 

§4. Dr. Margrethefondens formål er at støtte spejderes (korps tilsluttet WOSM eller WAGGGS) 

uddannelse indenfor spejderrelaterede emner. 

§5. Der kan kun ydes støtte til spejdere tilknyttet spejdergrupper i DDS Skjalm Hvide divisions 

geografiske område. 

§6. Der ydes kun støtte efter skriftlig ansøgning. Ansøgning kan enten ske forud for afholdelsen 

eller efterfølgende. Kun grupper/enheder kan ansøge på vegne af deres ledere, ikke enkeltpersoner. 

§7. Det er Dr. Margrethefondens bestyrelse som egenhændigt bestemmer om, der skal ydes støtte 

til et kursus/uddannelsesforløb eller ej. 

§8. Gruppen kan efter kursets afholdelse søge om refusion af nettokursusudgiften efter udbetaling 

af kommunal støtte.  

§9. Der kan ikke ydes støtte til lejrpladsleje eller lignende. 

§10. Der kan ydes støtte til afholdte transportudgifter i forbindelse med kurser, hvor 

Margrethefonden ville kunne yde støtte til kursusudgiften. 

§11. Støtten begrænses til kr. 5.000,00 per gruppe/enhed per år. 

§12. Hvis Dr. Margrethefondens midler bliver så små, at relevant uddeling ikke kan finde sted, skal 

fonden opløses og tiloversblevne midler overføres til DDS Skjalm Hvide Divisions kasse. 

§13. Sammenlægges DDS Skjalm Hvide Division med en anden division indenfor DDS overgår Dr. 

Margrethefonden til den nye division på samme betingelser som de nugældende. 

§14. Opsplittes DDS Skjalm Hvide Division i flere divisioner overgår Dr. Margrethefonden til disse 

nye division i forhold til hvor mange medlemmer hver division medtager og på samme betingelser 

som de nugældende. 

§15. Nedlægges DDS Skjalm Hvide Division uden sammenlægning med anden division overgår Dr. 

Margrethefondens midler til DDS på samme betingelser som de nugældende. 

§16. Disse vedtægter er vedtaget på divisionsrådsmødet i DDS Skjalm Hvide Division den 

15/4/2009, og kan kun ændres ved beslutning på divisionsrådsmøde i DDS Skjalm Hvide Division 

efter de samme regler for vedtagelse af forslag, som i øvrigt gælder for forslag, som skal vedtages på 

et divisionsrådsmøde i DDS Skjalm Hvide Division.  



Bilag 6 

Planer for Skjalm Hvide Division for året 2013-2014 
 

Pga. ressourcemangler har divisionsledelsen ikke udarbejdet noget forslag til udviklingsplan, og vi 

ønsker ikke at tage stilling til, hvilke opgaver den nye divisionsledelse skal kaste sig over. Dette 

sagt, så ligger der nogle opgaver, som skal løses. 

 

a) Hytten i Stigs-Bjergby 
Med udgangspunkt i Divisionsrådets beslutning skal den kommende divisionsledelse løse dette. 

 

b) Hjemmesiden 
Med udgangspunkt i Divisionsrådets beslutning skal den kommende divisionsledelse løse dette. 

 

c) Støtte til udlandsrejser 
Med udgangspunkt i arbejdsgruppens forslag og debatten på divisionsrådsmødet, bør den 

kommende divisionsledelse følge projektet til dørs. 

 

d) Divisionsledelsen og arrangementer 
Den nye struktur bør styrkes med bedre opbakning fra alle og flere grenrelaterede aktiviteter 

bør gennemføres. Positive oplevelser på ethvert niveau vil give endnu flere ledere lyst at deltage 

i divisionens aktiviteter og dermed styrke spejderarbejdet både i divisionen og i grupperne. 

  



Bilag 7 

Budgetforslaget er godkendt af divisionsrådet.  

Kontonr. Kontonavn. Budget Realiseret 

1000 Medlemskontingent grupper 45000 0 

1010 Kontingent korpsmedlemmer 0 

1011 Kommunale tilskud Stigs Bjergby hytte 0 

1012 Arrangementer(diviturn, PL/PA mv) 10000 400 

1013 Andre indtægter(fonde mv) 18000 16862 

1060 Renteindtægter 6000 0 

  79000 17262 

    

2000 Korpskontingent 1200 0 

2010 Kørsel og rådighedsbeløb 8000 1252,44 

2030 Kurser/DC møder/Korpsråd/Divisionsråd mv 25000 18200,75 

2050 
Administration(forsikring, website, print, 
porto) 6000 0 

2060 Materiel, gaver, mærker mv 5000 3106,26 

2070 
Stigs Bjergby hytte(forbrug, vedligehold, 
forsikri 25000 8853,43 

2071 Arrangementer(diviturn, PL/PA mv) 15000 1792,25 

2073 Margrethefonden udlodninger 5000 0 

 Rejsekonto, forslag?? 25000  

2080 Renter og gebyrer 200 50 

  115400 33255,13 
 

 

Referent Louise Roum
           Louise Roum




