Referat fra Divisionsrådsmøde 2021 - Klit Division - Torsdag den 8. april 2021 kl. 19.00
På Teams via: bit.ly/DRMKlitDivision2021

Dagsorden ifølge vedtægterne:
a.

Valg af dirigent og referent
Mads Agerholm foreslået som dirigent - valgt
Jane Bauer foreslået som referent – valgt
b.
Beretning fra divisionsledelsen med særlig fokus på, hvad divisionen har gjort for at fremme
spejderarbejdets værdier og udvikling.
Divisionschef Martin Krusell beretter:

Beretning for 2020 til Divisionsrådsmøde i Klit Division 2021
2020 startede godt. Vi fik planlagt divisionsturnering, vi fik lavet arbejdsopgaver på lejrpladserne, vi fik
planlagt ”Sov Ude Dag” på stranden i Klitmøller. Men så startede balladen - Corona kom i vejen, så det hele
blev aflyst.
Vi fik afholdt et par blå aftener, en online og en fysisk, hvor vi spejdede efter krondyr i Vang. Desværre var
det så tåget, at vi kun hørte svage brøl.
Blåt døgn (vores leder- og bestyrelsesdøgn) blev desværre også aflyst med kort varsel pga. få tilmeldte
(Corona). Det var tanken der blandt andet skulle laves en ny fin udviklingsplan for divisionen – dette må vi
udsætte til i år.
I efteråret arbejdede vi også på at arrangere en divisionstur til Island i sommeren 2021, denne har vi
desværre også indset vi må aflyse.
Divisionsrådsmødet blev udsat til september, men det lykkedes os at finde et hul hvor vi kunne mødes
fysisk. Vi fik nye medlemmer i Divisionsledelsen, som nu består af Grunda, Karina, Lind, Heidi, Søren, Martin
E (kasserer) og Undertegnede (Martin K., DC). Morten Sunesen trådte ud af divisionsledelsen, vi vil gerne
sige tak for indsatsen.
Korpsrådsmødet blev desværre også en online-omgang, hvor det mest basale formelle kom på plads.
Divisionsledelsen har også holdt uformelle online-møder gennem året.
Juntaen, som varetager vores lejrpladser har igen i år gjort en stor indsats, desværre blev en del af de store
bookninger aflyst. Dette har vi dog fået kompensation for fra DUF’s ”Corona-pulje”. I efteråret havde vi dog
enkelte mindre bookninger, så pladsen blev dag brugt. Vi har set en stigende interesse fra privatpersoner,
specielt på Nebel. Både hængekøjepladsen og nærheden af Gå-Nu-Nat-shelteren og Nors Sø trækker
mange til området. Vi har tidligere forsøgt med en opfordring til at betale lidt på MobilePay hvis de
overnattede på pladsen. Denne ordning har en del ulemper:

•
•
•
•
•

Den er meget bøvlet at kontrollere/vedligeholde
Der er et større slid på pladsen, som vi ikke får dækket.
Der efterlades en del affald og værre ting.
Det er træls for dem som har lejet pladsen at skulle jage ”gratister” væk.
Sidst men ikke mindst, må vi ikke udleje Nebel til private.

Derfor bliver dette ikke en aktuelt på Nebel fremover. Tandrup (Tipi) er ikke så hårdt plaget på dette punkt,
men vi overvejer alligevel hvilke regler vi skal holde os til der.
Jeg vil gerne takke alle for deres indsats i et svært år. Specielt Juntaen og Divisionsledelsen, men bestemt
også de kræfter der arbejder i grupperne for at holde sammen på deres gruppe på trods af de udfordringer
restriktionerne giver os.

På Divisionsledelsens vegne
- Martin Krusell Nielsen, DC

Martin Eigenbroth supplerede ved at fortælle om mødet med naboerne som føler sig generede af
den øgede trafik ud af Egnshvilevej og de regler som omhandler at vi faktisk ikke må leje ud til
private. Så dette strammer vi op på.

c.

Fremlæggelse af årsregnskabet for det foregående år til godkendelse

Se bilag!
Kasserer Martin Eigenbroth uddyber:
Grupperne slap i år for at betale divisions kontingent, pga. fint overskud og fordi grupperne
havde trange kår i 2020 og bedre kunne få glæde af pengene på gruppekontoerne.
Hængekøjepark overdækning 43.400 lokalforeningspuljen/friluftsrådet + Corona støtte i 38.000
Ole Krogh kommenterer på:
At det ville være rart at have tallene med fra sidste år, så man lettere kan sammenligne.
Det er taget til efterretning og kommer med næste år.
- At divisionsrådet tager en egenhændig beslutning om ikke at opkræve kontingent.
Vi vedtog at der bliver taget et møde med divisionskasserer og gruppens kasserer, for at gøre
det mere gennemskueligt og korrekt for alle.

d.

Behandling af indkomne forslag

Ingen indkomne forslag

e.

Væsentlige beslutninger om divisionens fremtid, herunder:
1.
Forelæggelse af divisionens udviklingsplan med indsatsområder for indeværende år.

Det blev besluttet ati arbejder videre med den fra sidste år. Fordi at vi ikke mødtes pga. Corona.
Den lyder:

Udviklingsplan for Klit Division 2021
I Divisionsledelsen vil vi gerne arbejde med vores interne organisation igennem 2020 og 2021. Vi vil have
styr på processer og roller i divisionsledelsen. Både for at gøre det bedre og nemmere for os selv, men også
for at gøre det mere attraktivt for andre at deltage. Enten som en fast del af divisionsledelsen eller som
deltagere på enkelte ”projekter”.
Hvor vi ellers vil udvikle os i divisionen, ønsker vi at arbejde med på Leder- og Bestyrelsesdøgn i oktober
2020.
Her vil vi blandt andet diskutere:
•
•
•
•
•

Øget indsats for at flere kan få mulighed for at være med i DDS, gerne i vores ”yderområder”, som
Mors, Syd- og Nordthy.
Lederkvalitet – kan vi få flere leder ved at tilbyder større værdi for den enkelte og for fællesskabet?
Vilde planer for arrangementer og ture.
Hvordan kan vi løfte korpsets udviklingsplan?
Hvordan holder vi en høj kvalitet på vores lejrpladser?

Udviklingsplanen kan virke en del mindre end vi har tradition for i divisionen, men det gør den bestemt ikke
mindre ambitiøs i vores øjne. Den skal ses som et ønske om at åbne op for divisionsledelsens arbejde imens
vi samtidig gerne vil have lidt mere struktur på det vi gør internt i divisionsledelsen.
Hvis man vil være med til at skubbe på noget af ovenstående er man altid meget velkommen til at deltage.
Formelt set på divisionsrådsmødet og leder- bestyrelsesdøgn, men vi er altid åbne for dialog hvis man
ønsker dette.

Vi talte lidt om det med at kun være 2-3 grupper i en division. Fordele og ulemper. Oprette flere
grupper? Slås sammen med en anden division? Lige pt. Er der ikke den store interesse for
sammenlægning, blandt andet med begrundelsen om at vi får frygtelig langt og at det egentlig
fungerer fint som det er nu.
Grunda fortæller at hun har arbejdet videre med planerne om at bygge på Nebel. Hun har haft kontakt til
Thisted Kommunes planafdeling, med henblik på udstedelse af en landzonetilladelse til tidligere
fremlagte planer for udvidelse af bygningen på Nebel pladsen. Planafdelingen ser positivt på planerne.
Divisionsledelsen ønsker at forelægge planerne for vores naboer på Egshvilevej, inden den endelige
indsendelse til kommunen.

En landzonetilladelse gælder i 5 år, hvilket giver divisionen god tid til at skaffe penge til den ønskede
udvidelse. Inden byggeriet kan opstartes, skal der yderligere foreligge en byggetilladelse.

2.

Beslutninger i øvrigt om divisionens udvikling, spejderarbejde mv.

f.
Vedtagelse af justeret budget for indeværende år og vedtagelse af budget og fastsættelse af
divisionskontingent for det følgende år.
Se bilag!
Svært at budgettere udlejningen, da vi ikke ved om den store tyske gruppe kan komme hertil
pga. Corona.
Husk de 10.000 til træfældning med i budgettet!
Ole foreslår at der kommer en budgetpost der hedder tilskud til grupperne.
Ikke vedtaget!
Divisionsledelsen foreslog at bidraget hæves til korpsrådsmøde og kurser.
12.000 korpsrådsmøde
18.000 til kurser
Vedtaget!
g.

Fastsættelse af antallet af divisionsledelsesmedlemmer under hensyntagen til § 29, stk. 2.

Divisionsledelsen foreslår 8 medlemmer af divisionsledelsen.
Vedtaget!
h.
Valg af en eller to divisionschefer, divisionskasserer og øvrige medlemmer af
divisionsledelsen
I. Divisionschefer: Martin Krusell Nielsen. På valg – genopstiller, ønsker gerne en DC mere.
Martin Krusell Genvalgt.
II. Kasserer – Martin Eigenbroth. Ikke på valg.
III. Søren Nesager Klemme. På valg – Genopstiller. Genvalgt.
IV.
Lind Glintborg Hansen. På valg - genopstiller. Genvalt.
V.
Karina Dybbøl Andersen. Ikke på valg.
VI.
Heidi Johanne Nielsen. På valg – Genopstiller. Genvalgt.
VII.
Grethe (Grunda) Mejlgaard. Ikke på valg.
Divisionsrådet giver lov til at supplere en ind, gerne en DC mere.

i.

Valg af revisor og evt. revisorsuppleant.

Birger Hansen genopstiller. Genvalgt

j.
Skriftlig eller mundtlig beretning fra en eller flere af Det Danske Spejderkorps’
kredsrepræsentanter i Friluftsrådet .
Grethe Mejlgaard Eigenbroth beretter:
Friluftsrådet har fra 2021 fået en ny struktur. Bestyrelsen for Friluftrådet Nordvest, der dækker Morsø-,
Thisted- og Jammerbugt kommuner, består fremover af en formand og en repræsentant for hver af de 3
kommuner samt Friluftsrådets repræsentant i Nationalpark Thy. Så dette punkt kommer formentlig til at
udgå, når DDS laver nye love.
Friluftsrådet deler stadig penge ud til gode ideer, inden for friluftsliv.
Der bliver uddelt 2.425.00 kroner fra Lokalforeningspuljen, og foreninger kan søge op til 50.000 kr.
Ansøgningsfristen er den 17. maj 2021.

Magnus fra korpsledelsen takker Grunda fordi hun tager en tørn i friluftsrådet.

k.
Beretning fra spejdercentre og større arrangementer, jf. § 50, og tilsvarende, tilknyttet
divisionen
l.

Eventuelt.

Søren Eriksen fra korpsledelsen fortæller at der er kommet flere spejdere til under Corona.
Og han opfordrer til at vi tager del i diskussionerne om korpsets nye vedtægter.
Online workshop 16. juni. Skal stemmes om til korpsrådsmødet.
Opfordring til at sende så mange som muligt på kurser.
Fristen er 15 august for opstilling til korpsledelsen.
Korpset er ved at få styr på økonomien, der er nu et lille overskud på driftskontoen.
Arbejdsfordeling på Tipi og Nebel – træfældning hvornår? Vi hører nærmere fra
divisionsledelsen en af de nærmeste dage. Alle har pt. Budt ind på det samme, så der skal lige
kommunikeres lidt og evt. trækkes lod.
Susanne spørger til fordelingen af tingene fra Kong Fegge. De skulle være fordelt.
Ole fortæller at flygtninge løbet bliver flyttet til foråret i 2022.
Verdens længste snobrød 19/6 – og overnatning på stranden i Klitmøller. Hvis nogen har lyst
til at være med til at planlægge er I hjertelig velkommen,

