REFERAT AF ORDINÆRT DIVISIONSRÅDSMØDE
STEEN BLICHER DIVISION
Torsdag d. 27. august 2020 kl. 19.15
på Poulholm, Gl. Skivevej 99, Viborg
1. Valg af
a.
b.
c.

dirigent, referent og stemmetællere.
Mathias Bjerg er valgt som dirigent
Anne Mette Rasmussen er valgt til referent
Lene, Bodil og Erik er valgt til stemmetællere

Mathias konstaterede, at indkaldelsen er sendt i ud i tide
2. Beretning fra divisionsledelsen.
a. Divi på trevæld gik godt – tema cowboy og indianere
b. Grenture i mikro, mini, junior
c. Lederdag med succes
d. 2 fælles lejrbål er afholdt
3. Fremlæggelse af årsregnskab for 2019
a. Hans fremlagde regnskabet
b. De enkelte tures regnskaber blev specificeret ud.
i. Kommentarer: der var et stort overskud på divi 2019.
4. Behandling af indkomne forslag.
Forslag:
Divisionen foreslår at udskyde kontingentbetaling for 2020 til at have forfald sidst i 2021. Dette for
at støtte grupperne ifm. manglende indtægter grundet COVID-19
Forslaget er vedtaget
5. Væsentlige beslutninger om divisionens fremtid.
a. Forelæggelse af divisionens udviklingsplan.
a. Henning fremlagde udviklingsplanen, planer om at styrke samarbejdet mellem
gruppeledelse og bestyrelser, grenture, divi og en divisionssommerlejr i 2024
6. Vedtagelse af budget for 2020 samt fastsættelse af divisionskontingent for det følgende år.
1: Kontingentet forbliver uændret på 50 kr. pr. medlem
2: Pga. manglende indtægter i grupperne ifm. Covid19, Ingen kontingentbetaling for 2021.
Justeret budget for 2020 er godkendt
Der er fastsat et kontingent på 50 kr. som ikke opkræves
7. Fastsættelse af antallet af divisionsledelsesmedlemmer.
15 stk. er optimalt
8. Valg til divisionsledelsen:
Divisionschefer:
Anne Mette Rasmussen
Henning Rosenkjær

Udtræder
Ikke på valg
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Valg af Divisionskasserer:
Hans Dalsgaard

På valg

Genopstiller ikke

Lene Buhl er valgt til kasserer
Øvrige medlemmer til divisionsledelsen:
Rasmus Kragh

På valg

Genopstiller

Tommy Kehlet

På valg

Genopstiller ikke

Marie Bach Jacobsen

Ikke på valg

Carsten Hansen

På valg

Genopstiller

Per Markvardt

På valg

Genopstiller ikke

Alberte Bjerregaard

På valg

Genopstiller ikke

Frederik Ehlers

Ikke på valg

Rikke Rømer

Ikke på valg

Victor Holden

Ikke på valg

Kandidater:
Kristian Poulsen
Lene Christensen
Herudover var opstillet
Connie Eriksen og
Morten Kjær
Kandidaterne præsenterede sig selv kort før en kaffepause
Alle er valgt ind
9. Valg af revisor
Hans Dalsgaard er valgt
10. Evt.

Der er svindel omkring os. Vær obs på opkrævninger fra gruppens ledere eller
bestyrelser. Tag snakken om hvordan I gør i grupperne.
Store ledermøde 24. september.
Mathias fortalte om hvad der rører sig i korpset, særligt om økonomien,
medlemsservice, omskrivning af lovene, alternativ til korpsrådsmøde.
De afgående medlemmer fik en gave
Tak for god ro og orden
Divisionsledelsen
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