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Divisionsrådsmøde 

Jens Bang Division d. 11/6 2020 
 

a.  Valg af dirigent og referent   

Ole Høyer (Hardeknud) er valgt som dirigent. 
Heidi Hoff (Reden/Sofiendal) er valgt som referent. 
 
Dirigenten erklærer, at det er indkaldt rettidigt, og der er givet corona-dispensation fra korpset til 
at afholde det så sent på året.  
 

b.  Beretning fra divisionsledelsen med særlig fokus på, hvad divisionen har gjort for at fremme 

spejderarbejdets værdier og udvikling 

Beretning fremlagt af Susanne (Divisionschef) Se bilag 1. 
 

c.   Fremlæggelse af årsregnskabet for det foregående år til godkendelse   

 Regnskabet fremlagt af Gert (Kasserer). Findes på Jensbang.dk. 
 

d.  Behandling af indkomne forslag   

Hals Søspejdere ønsker medlemskab i Jens Bang, da de ligger i kommunen og gerne vil have 
samarbejde med Aalborg Søspejdere. Vi byder Hals Søspejdere velkomne. 
 

e.  Væsentlige beslutninger om divisionens fremtid: 

Udviklingsplan fremlagt af Susanne (Divisionschef) Se bilag 2. 
 

f.  Vedtagelse af justeret budget for indeværende år og vedtagelse af budget og fastsættelse af 

divisionskontingent for det følgende år.  

Budget godkendt. Divisionskontingent fastlagt til 0 kr. 
 

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

Antal fastsat men ikke begrænset til 9. 
   

h.  Valg af en eller to divisionschefer, divisionskasserer og øvrige medlemmer af divisionsledelsen   

Frederikke, Emilie, Mathias, Heidi og Mads er på valg. 
 
Alle er genvalgte. Ingen andre stillede op. 
Søkyndigt medlem er Kristian Johannesen fra Aalborg Søspejder. 
 

i.   Valg af revisor og evt. revisorsuppleant 

Elsebeth Korsbæk er valgt som revisor.  
Jane Steffensen er valgt som revisorsuppleant.  
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j.  Skriftlig eller mundtlig beretning fra en eller flere af Det Danske Spejderkorps’ 

kredsrepræsentanter i Friluftsrådet   

Der var ingen fra Friluftsrådet.  
 

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

divisionen   

Ingen beretninger. 

 

i.  Eventuelt.  
 

Mikael Andersen fra Korpsledelsen fortæller, hvad korpsledelsen har brugt deres tid på. 

- De arbejder meget med udviklingsplanen 

- De har haft meget fokus på økonomien 

- Retningslinjer har fyldt meget 

- Der arbejdes fortsat på medlemsservice 

- Corona-puljen til spejderne var alt for lille – der arbejdes på at finde penge til 

grupperne 

- Familiespejderdag d. 23. aug. 

- Klan- og lederevent d. 25-27 sep. 

- PLan kursus uge 42 

- Sov Ude 17. okt. 

- Spejdernes Lejr 2022 23.-31. juli i Hedeland 

- Spejdersport har 75-års jubilæum i år 

 

Klarup Gruppe inviterer til 50-års jubilæum med åbent hus d. 22. aug.  
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Bilag 1 
 

Årsberetning fra divisionsledelsen 
Det har på alle måder været et mærkeligt år, men virkelig godt at se jer her idag. Da jeg startede 

på at skrive denne beretnings tingene helt anderledes ud. Dysten var nået til sidste omgang, vi 

havde 3-4 gode aftenkurser i støbeskeen og planlægningen af årets divi var godt igang. Ingen 

hemmelighed for nogle at det gik anderledes. 

Året der gik siden sidst har indeholdt en et par divisionsledelsesmøder, en utrolig vellykket divi, 3 

gruppeledermøde og et par fællesledermøder. Jens Bang dysten Iever sit eget liv heldigvis, og 

klanen er klar igen. Korpsledelsens Kandidat rundtur og Korpsrådsmøde havde virkelig god 

opbakning, det er jeg som DC utrolig stolt af. Dette år har vi nået at afvikle det til dato største 

wasaløb og en virkelig arbejdsom diviplanlægningsaften. Derefter tog corona over - men jeg ved 

der har været gang i kreativiteten rigtig mange steder. Jeg ved der er andre end mig der glæder sig 

til igen at komme på lejr og til møder - tænk sig hvor meget man pludselig kommer til at savne det 

- bare fordi man ikke må. 

Divisionsledelsens vigtigste arbejde er som udgangspunkt at støtte grupperne. Vi driver 

spejdergården og arbejder hårdt på at holde på vores lejere, dette år er det heldigvis gået fint, det 

viser Gert jer. Vi ønsker os flere lejere, men vil ikke leje ud for enhver pris. Studenterfesten, 

fødselsdage for alle under 40 er ikke velkomne - vi vurderer løbende, og lejer ud max 6 måneder 

frem, hvis reservationen ikke er til spejderarrangementer.  

Gruppelederne bad sidste år om flere møder, det har de fået, og vi har tilladt os at fastholde det 

arbejde, hvis I sidder og tænker der skal mere eller mindre til, så sig til! 

Vi har arbejdet på nogle temaaftner, der har været afholdt ny leder kursus der var planlagt en 

aften med god mad på trangia den håber vi at afvikle efter sommerferien. Vi arbejder ligeledes 

sammen med de andre korps på førstehjælpskursus og en bærerdygtighedsaften 

Det dejlige i Jens Bang er at vi er omgivet af folk der kan en hel masse - og gerne vil dele, så sidder 

du og tænker jeg kan da ... så sig til, vi hjælper gerne med planlægningen af aftenen. 

En af de ildsjæle der har gjort noget positivt for divisionen må siges at være Mads Kløve. Tusinde 

tak for det! Han er simpelthen fantastisk til at skaffe penge til grej som kan være til divisionens 

bedste. Fjord projekt og hængekøje projekt har virkelig skaffet os meget grej. Men det vil jeg 

vende tilbage til under udviklingsplanen lidt senere. 

Jens Bang har fået en henvendelse fra Hals sø, som gerne velvære en del af vores division, vi har i 

første omgang sagt - det lyder rigtig fint, men det kræver lige jeres alle sammens godkendelse lidt 

senere. 
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Bilag 2 
 

Udviklingsplan 
Vi har i divisionsledelsen vendt dette, vi tænker, vi bedst støtter jer ved at skabe rammer for noget 

hvor i kan medbidrage, det bliver kun til noget når I støtter op! 

En af de ting vi drømmer om og er igang med at udvikle er grejbanken.  

Divisionen ejer nu 11 kanoer, redningsveste, masser af vaders og fiskegrej, en samling hængekøjer 

og telte til at sætte over dem, wokpander, en trailer og et cirkustelt. Alt sammen noget I kan 

benytte mod bestilling. Kanoerne bliver ikke gratis, men billige at leje, de koster nemlig i 

vedligehold. De andre ting kan lejes mod reservation. Vi håber meget I vil benytte det. 

Vi vil inden længe få en container sat op til kanoerne.  

Min personlige drøm er at vi får sat noget mere gang i alle vores senior spejdere, jeg håber meget 

der er nogle der har en fed ide til hvordan vi får dem til at gøre flere ting sammen, vores plan var 

at lave en senioraften på divi det kunne være startskud til noget større. 

Arbejdet i divisionsledelsen er både hyggeligt og energigivende, vi holder ikke møde bare for at 

mødes, vi klare opgaverne hen af vejen. Skulle der sidde en og tænke det gad jeg da godt være en 

del af, så sig til, sidder der 2 som tænker den der DC tjans tager vi gerne hvis vi må tage den 

sammen, så viger jeg gerne pladsen for nye kræfter, jeg samarbejder også gerne med en medDC 

m/k 

Tak allesammen for jeres bidrag - vi ved I gør en forskel i arbejdet med at udvikle modige børn.  

 


