Jens Bang Division – Divisionsrådsmøde 2022 – d. 18.05.22
(Generalforsamling for Jens Bang Division)
1.

Valg af dirigent og referent:
Divisionsledelsen foreslår Ole (Hardeknud) og Frederikke
(Divisionsledelsen/Blårævene)
Ole fortæller, at der i slut marts er kommet en foreløbig dagsorden, og at der i
start maj er sendt endeligt ud til de valgte – altså er der lovligt indkaldt.

2.

Fremlæggelse af divisionsledelsens beretning:
Sidste år i silende regn sad vi i ”klynger” pga. Corona. Der har været
forstyrrelser i det seneste år pga. Corona, men endelig!
(Fedt man, en lejr med mange spejdere – det har jeg ønsket mig hele livet, citat
minispejder) – den gejst er vi glade for!
I langt de fleste grupper har det gjaldt om at holde grupperne i gang.
Spejdergården har været brugt flittigt af udefrakommende.
Sus holdt gruppeledermøde med hende selv, Snus og Katharina, selvom alle var
indkaldt.
Vi er ca. samme antal som vi var før Corona. Der er flere små grupper, som er
blevet mindre, og de store er blevet større.
DDS har lavet en ny kampagne om bl.a. lederrekruttering og -fastholdelse.
Divisionsledelsen har ikke holdt ret mange møder, og dem, der sidder, har siddet
længe. Der er plads til nye kræfter. Når Sus drømmer, så har en Divisionsledelse
1 repræsentant fra hver gruppe. Sus fortæller, at det kommende år bliver
hendes sidste grundet arbejde, men der er en ledig plads til et år med
overlevering.
Beretning godkendt.

3.

Fremlæggelse og godkendelse af årsregnskabet for 2021:
Regnskabet har været på hjemmesiden i noget tid, men Gert gennemgår
- Huslejeindtægter har været 87.600 i 2021 og 60.800 i 2020. Aalborg Kommunes
rengøring, Aalborg Kommunes ”Hånd om barnet” osv. lejer sig ind.
Grundejerforeninger holder generalforsamlinger. Konfirmationer og barnedåb er
også velkomne, men ikke studenterfester og store fødselsdage.
- Jens Bang er den eneste division, som ikke kræver divisionskontingent.
- Gaver/Støtteforening er indtægter, vi har fået til traileren (fra Nordea
Fonden).
- Renter: Vi har en aftale med Spar Nord om at vi ikke betaler negative renter,
men de trækkes hver år – og så refunderes de efterfølgende.
- Kano vedligehold har været dyrere i 2021 end tidligere, fordi de er blevet
fikset osv.
- Forsikringer er indbo og spejdergården. Mikael (Nørresundby) spørger, om
forsikringer har ændret sig efter kanoer, men de koster ”kun” 45 kr. om året pr.
kano.
- Gaver er Elins (Divisionsledelsen/Blårævene) 60-års fødselsdag.

- Resultat på 18.958,54 kr. i 2021, mod 15.277,81 kr. i 2020.
- Størstedelen af resultatet er bundet op på lejeindtægt.
Balance:
- Nogle kan måske huske fra tidligere, at vi havde 450.000 stående på en separat
konto. Det har vi nu investeret i værdipapirer.
- Forudbetalt arrangementer er bl.a. WasaWasa som skulle betales tilbage.
- Hensættelser Spejderarrangementer er bl.a. overskuddet fra tidligere
arrangementer (Divi osv.). Sus fortæller at divisionsturnering tit giver lidt
overskud. Snus (Nørresundby) spørger ind til prisen, særligt for mikro-mini. I
prisen er bl.a. hytteleje, men refusion er kun grupperne selv, der kan søge.
- Der spørges ind til, hvad man skal for at få refusion, og Sus fortæller at det
nemmeste er at sende en deltagerliste og bilaget til kommunen.
- Vores værdipapirer er i øjeblikket ca. 70.000 kr. mere værd, end da vi købte
dem, men dette er uden om regnskabet, fordi det blot er en orientering fra
Gert.
Gert fortæller, at de ca. 500.000 i værdipapirer stammer fra da Spejdergården
erstattede Spejderborgen.
Der godkendes.
4.

Fremlæggelse og godkendelse af justeret budget for indeværende år (2022)
- Huslejeindtægt hæves til 60.000 kr. ud fra de tidligere år.
- Kanolejeindtægt hæves til 3.000 kr.
- Kano vedligehold nedsættes til 3.000 kr., fordi vi ikke forventer at der skal
laves en masse.
- Vi har fået 40 nye redningsveste, og har derfor smidt resten fra Ryå Sejladsen
ud.
- Der budgetteres med et resultat på 1.900 kr. i 2022.
- Margrethe (Aalborghus) spørger ind til el. Der er ingen ændring i a contobetaling, så man kan ikke se hvor højt den skal ændres til. Men der foreslås, at
hvis der er øgede udgifter kan det sendes videre til lejerne.
Der godkendes.

5.

Fremlæggelse og godkendelse af budget for 2023
- 2023 er ens med 2022.
Der godkendes

6.

Vedtagelse af kontingent(er) for det kommende år (2023)
- Da 2023 er ens med 2022, er der ikke divisionskontingent.
Der godkendes.

7.

Behandling af indkomne forslag
Der er ikke kommet nogle forslag.

8.

Vedtagelse af udviklingsplan
- Sus’ forslag lyder at divisionens vigtigste opgave er at varetage drift af
Spejdergården og sørge for fælles arrangementer.
- Sidste år ville vi lave kursus. Der var desværre ikke nok til mikroleder-kursus.
- Vi har hørt at nogle vil lave en trangia-aften, op til sommerferien.
- Med Tobias Kollerup (Reden) arbejder vi på en lederaften med ”bæredygtighed
i børnehøjde” på Genbrugspladsen Over Kæret. Dette bliver et tværkorpsligt
arrangement. Tobias har arbejdet ved AVV i Hjørring, så ved en masse om
genbrug på den rigtige måde.
- DDS tilbyder kursus om lederrekruttering og -fastholdelse i divisionsregi. Mikael
foreslår at man inviterer nabogrupperne, og det tænker Sus er en god plan!
- MakaMani kommer i 2023, og bliver et 10-års-jubilæums udgave.
- WasaWasa kommer også i 2023, men det kunne være dejligt hvis nogle ville
byde ind på en post. Spejdere fra Jens Bang Division har forrang, så det kunne
være fedt, hvis de også blev tilmeldt. Planlægningsgruppen kan godt lave nogle
poster, men ikke selv bedømme dem.
- Alle som har været med til WasaWasa ved at Isbjørnen fra Hardeknud har
vundet deres kategori (veteran) i mange år. De er nu blevet tvunget til at lave e
- Divisionsklanen spørger om der skal laves dyst igen, evt. med tilbagemelding
fra grupperne.
- Der skal gerne gennemføres 2-3 gruppeledermøder.
- Forkorpsrådsmøde.
- Skal der laves divisionsturnering i 2023? Sus stemmer for den første weekend i
juni. Der er meget logistik
- Snus spørger til om der ikke er grenledermøder for de andre.
- Charlotte (Valdemar Atterdag) fortæller at der var meget indforstået til divi i
år, men Emilie forklarer at vi normalt holder kick-off-møde, og det møde var i
denne omgang holdt tilbage i 2019.
- Mikael fortæller, at divisionen ”kun” er det, grupperne gør den til.
- Der bliver efterspurgt et ”årshjul” fra divisionen, så man undgår at planlægge
oveni.
- Elin fortæller at før Corona var der 4-5 ledere til småspejd-møderne, men at vi
gerne vil holde dem igen.
- Der foreslås at have en aften hvor første del er konsulenterne om rekruttering
og fastholdelse, og anden del så er grenledermøder.
WasaWasa, MakaMani og Divisionsturnering lægger fast i 2023.
Dieter bookes til Familiespejddag.
Der kommer et kassererkursus i Medlemsservice, når den nye udgave ligger fast –
ca. september.
Der sker ikke så meget på Medlemssiden, selvom vi springer fra version 8 til 12.
Der kommer en kursusaften for nye ledere, lavet af Katharina (Aalborghus) og en

ny ven.
9.

Fastsættelse af antal pladser i bestyrelsen (divisionsledelsen)
Lige nu kører vi med 9: Sus, Gert, Kalle, Mads, Emilie, Mathias, Elin, Heidi,
Frederikke.

10. Valg til bestyrelsen (divisionsledelsen)
Alle er på valg, fordi der er kommet nye vedtægter. Man behøver ikke at
udskifte alle. Divisionschef og kasserer skal ikke længere vælges hvert år.
Emilie vil gerne træde ud.
Jo flere, der sidder i Divisionsledelsen, jo nemmere er arbejdet.
Sus vil gerne lave en gensidig forpligtigelse om, at de grupper, der er mange bør
stille en repræsentant til næste år.
Der snakkes om at alle gerne skal bidrage, og at alle kan hjælpe med en lille
smule.
Vi takker til de 8 som fortsætter og til Emilie som stopper.
11. Valg af revisor og evt. revisorsuppleant
Elsebeth fra Klanen vil gerne gøre det igen, men vil gerne have at vi finder en
anden. Til næste år kan man evt. bruge en af kassererne fra gruppen, som i
forvejen er inde i systemet.
12. Eventuelt
Man regner med at der i august-september kommer en ny udgave af
Medlemsservice, som er lidt anderledes end den nuværende.
Kanoer: Hver kano vejer ca. 40 kg. Man skal ikke have stort kørekort, for at køre
med traileren – men Andreas (Ferslev) påpeger at det kommer an på hvor nyt
kørekortet er.
Sus fortæller at Skt. Georgs Gilderne donerer et telt væk efter Spejdernes Lejr,
og at de efterspørger ansøgninger.
Sus fortæller at Thisted Spejdernes kasserer (Klit Division) er flyttet til Aalborg
og mangler et sted at bidrage som kasserer. Divisionschefen deroppe anbefaler
ham.

