
   

  

 

  
30. marts 2022 

INDKALDELSE TIL ORDINÆRT DIVISIONSRÅDSMØDE 
STEEN BLICHER DIVISION 

 

Torsdag d. 21. april 2022 kl. 19.30-21.15 
 
Se info om mødet og tilmelding i kalenderen på divisionens hjemmeside:  
https://steenblicherdivision.dk/begivenhed/divisionsraadsmoede-2022  
Tilmelding senest den 17. april 2022.  
 

Dagsorden: 
 

1. Valg af dirigent, referent og stemmetællere  
 

2. Årsberetning fra divisionsledelsen v. DC Henning Rosenkjær  
 

3. Fremlæggelse af årsregnskab for 2021 v. kasserer Lene Buhl  
Pga. manglende indtægter i grupperne ifm. corona har det tidl. været besluttet, at der ikke 
var kontingentbetaling til divisionen for 2021. 
 

4. Behandling af indkomne forslag  
Forslag fremsendes til divisionschefen senest 14. april 2022:  steenblicher.dc@gmail.com  
 

5. Forslag fra divisionsledelsen:  
a. Fastsættelse nye egenbetalingstakster ifm. ture/lejre i divisionen pr. 1/1-2023.  

Divisionsledelsen foreslår på baggrund af de generelt stigende priser og mange år 
uden ændringer, at hæve taksterne således:  
En overnatning. Fra 100 kr. i dag til 125 kr. pr. 1/1-2023.   
To overnatning (weekendtur): Fra 150 kr. i dag til 175 kr. pr. 1/1-2023.  
 

b. Forslag fra divisionsledelsen: Skiftevis træf og turnering ifm. den årlige 
divisionsturnering, således at der er "klassisk" spejderturnering hver andet år, mens der 
de øvrige år er træf med fokus på fællesskab og oplevelser på tværs af grupper og 
grene i divisionen. 

 
6. Beslutninger om divisionens fremtid  

a. Forelæggelse af divisionens udviklingsplan 2021/22. 
b. Eventuelle beslutninger i øvrigt om divisionens udvikling, spejderarbejde mv. 
 

7. Vedtagelse af budget for 2022 v. kasserer Lene Buhl  
Herunder også samt fastsættelse af divisionskontingent for det følgende år. 
1: Kontingentet forbliver uændret på 50 kr. pr. medlem 
 

8. Valg til divisionsledelsen: 
 

Divisionschef Henning Rosenkjær Ikke på valg  
Divisionskasserer Lene Buhl  På valg Genopstiller 
Revisor (se pkt. 9) Hans Dalsgaard  På valg (1-årig) Genopstiller  
    
 Carsten Hansen På valg Genopstiller ikke 
 Connie Kragborg Eriksen På valg Genopstiller ikke  
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 Peter  Hougaard Ikke på valg  
 Kristian Emil Poulsen  På valg Genopstiller ikke  
 Lene Christensen På valg Genopstiller ikke 
 Marie Bach Jakobsen Ikke på valg  
 Morten Kjær På valg Genopstiller 
 Rasmus Kragh Jensen På valg Genopstiller 
 Brita Hvorslev   Ikke på valg  
    
Kandidater   
 Louise Kochen Bryrup, Thorning   
    

 
 
 

9. Valg af revisor Hans Dalsgaard - på valg (et-årig periode)   
   

10. Evt. 
 
 
 
 

Vel mødt 
Divisionsledelsen 


