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

Dagsorden:Dagsorden:Dagsorden:Dagsorden:    
 

1. Valg af dirigent, referent og stemmetællere  
- Mathias Bjerg fra Korpset er var som mødeleder/dirigent  
- Lene Christensen var valgt som referent  
- Der blev valgt to stemmetællere.  
- Mødet er indkaldt rettidigt.  
- Fremmødte stemmeberettigede:  
Thorning: 4  
Waingunga: 5  
Karup: 3   
Baunehøj: 3  
Rødkær: 2  
Sortebrødre: 5  
Skive: 4 
Birke: 4  
  

2. Årsberetning fra divisionsledelsen v. DC Henning Rosenkjær  
Årsberetningen blev godkendt.  
 

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. 
Regnskabet for 2021 blev godkendt.  
 

4. Behandling af indkomne forslag  
Forslag fremsendes til divisionschefen senest 14. april 2022:  steenblicher.dc@gmail.com  
Der er ikke indkommet yderligere forslag inden mødet.  
 

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.  
Det blev pointeret, at beløbene dækker mad og aktiviteter. Beløbene er senest 
ændret i 2015. Det blev drøftet, om man skal hæve beløbet, eller man skal tære af 
reserverne.  
Forslaget blev vedtaget. 
 

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

 
6. Beslutninger om divisionens fremtid  

a. Forelæggelse af divisionens udviklingsplan 2021/22.  
Udviklingsplanen gælder for fire år, men kan justeres efter to år.  
Udviklingsplanen blev vedtaget.  
 
b. Eventuelle beslutninger i øvrigt om divisionens udvikling, spejderarbejde mv.  
Divisionsledelsen lægger op til, at store ledermøde i efteråret 2022 skal bruges på at drøfte 
fremtiden for Steen Blicher Division og de aktiviteter og det indhold, der skal være.  
Peter Hougaard fra divisionsledelsen kom med et oplæg om muligheder for division i 
fremtiden – både strukturelt og indholdsmæssigt. Evt. beslutning vil være op til en 
kommende divisionsledelse. 
Orienteringen blev taget til efterretning..    
 

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  
Der blev bl.a. drøftet mulighed for at bruge penge på kurser og bl.a. med henvisning til, at 
det i 2018 blev besluttet at bruge 100.000 kroner på kurser i divisionsregi.  
Budgettet blev godkendt.  
 

8. Fastsættelse af antal medlemmer i divisionsledelsen. 
Der blev drøftet størrelsen på divisionsledelsen – fordele og ulemper ved fx en ledelse på 7-8 
eller op til 15.  
Det blev besluttet, at der i år kan vælges en divisionsledelse på op til 15 personer.  
 

9. 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  
 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   
    

 
 
Valgt: Valgt: Valgt: Valgt:     
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Divisionschef Rasmus Kragh (Sortebrødre) Valgt  
Divisionskasserer Lene Buhl (Skive) Valgt  
Revisor (se pkt. 9) Hans Dalsgaard  Valgt  
    
 Louise Kochen Bryrup (Thorning) Valgt  
 Peter  Hougaard (Thorning)  Ikke på valg  
 Marie Bach Jakobsen (Waingunga) Ikke på valg  
 Morten Kjær (Waingunga)  Valgt   
 Brita Hvorslev  (Baunehøj)  Ikke på valg  
 Henning Rosenkjær (Thorning)  Ikke på valg   

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

Hans Dalsgaard blev genvalgt.    
   

11. Evt.  
- Der blev drøftet, om man kan udvide arrangementer til også at have deltagere fra andre 
korps. Intet besluttet. v. Peter Hougaard  
- 23.-25. september 2022 – klanarrangement. Opfordring til at slå kryds i kalenderen. Der 
kan være mulighed for, at erfarne ledere er med til at arrangere/deltage v. Morten Kjær og 
Peter Hougaard.  

 
 
 
 

Vel mødt 
Divisionsledelsen 


