Beslutningsreferat fra Styrelsesmøde i 1.Sundby mandag d. 22. juni 2020 kl. 19 –
20,30 i Uglebo.
Tilstede: Simon, Mathilde, Christian, Christina, Kirsten, Berit, Katja og Emilia
Afbud: Adrianne og Kim
Så er der åbnet for spejdermøder igen.
Der har været afholdt møder i alle grene. Det er gået godt med hygge og bålmad i de yngste grene.

Fondsansøgning.
DUF /Dansk Ungdoms Fællesråd) er ansøgt om 30.000 kr. Det er til plæneklipper. 3 udendørs borde,
Rafter og Raftestativ. Plæneklipperen er indkøbt, da man gerne må indkøbe før en evt. bevilling.
Tilbagemelding fra DUF i løbet af juni måned. (Vi ha refterfølgende fået afslag ikke fordi vi ikke
opfylder kriterierne men fordi for mange DDS grupper har fået)

Halvårsregnskab.
½ års regnskab blev fremlagt (medsendes med referatet). Minierne har brugt flest penge, det skyldes
aktiviteten fuglekasser. Hyttelejen er mindre, da der har været 2 aflyste ture pga. Corona ‘en, der er
også udbetalt telefonpenge. 1 barn er udmeldt med en fornuftig grund. Christian har indkøbt bagestål
(bagning af brød på bål). (Regnskab vedhæftet dette dokument)

Status på rengøring.
Hvis køkkenet er færdigt, bliver der gjort rent den 1. onsdag i august måned. Katja bekræftede, at det
var det.

Årshjul for styrelsen (hus, have og administrative opgaver).
Simon havde indholdet på papir, dog ikke det administrative. Dette skal tilføjes så det er et årshjul
som dækker styrelsesopgaver. Simon rundsender materialet, og I bedes om kommentere det.

Ledersituationen.
Efter sommerferien vil lederne være fordelt således, Mikrogrenen Berit og Morten (Anna er på
højskole frem til nytår, forhåbentlig findes en substitut), Jonas er stoppet som leder. Minigrenen er
Martin, Emilia, David, Louise og evt. Helena (udvekslingsstudent). Spejderne er Katja og Anders og
seniorgrenen er Emilia. I marts/april tager lederne beslutning om oprettelse af en Juniorgren, da der
efter sommerferien 2021 vil være ca. 15 i den alder. Pt. Vil det blive med Martin og Emilia som ledere.

Status for Sommerlejre.

Troppen tager til Falster d.26-29/6 hos Rasmus (en gammel leder). Mikro- og minigrenene kommer
ikke på lejr i år.

Telefonpenge.
Alle indmeldte ledere har nu modtaget 250 kr.(skattefri), som før aftalt med styrelsen.

Grundejerforeningens lån af Uglebo d. 29/8.
Det er ok. De har fået besked om dette.

Styr/led møde evt. 30/8.
Alle mente det var en god ide. Start kl. 13.30. De tilstedeværende kunne alle denne dag – håber at
Adrianne og Kim også kan. Indholdet skal være styrelsesmøde, nogle aktiviteter afsluttende med
fællesspisning. Opgavefordeling: Adrianne/kirsten, indkaldelse og mødeledelse, Mathilde står for
fællesspisningen, Aktiviteterne tager Kirsten/Christian sig af.

Raftestativ.
Katja og Martin har påtaget sig at færdiggøre en tegning og beregne forbrug af materialer til et
raftestativ. Martin vil så i løbet af sommeren grave huller ud og støbe h-jern ned. Stativet kan bygges
færdigt på arbejdsdagen d. 22/8. Materialerne skal dog være indkøbt så dette kan lade sig gøre.
Liste overgives evt. Vi kunne godt opfordre forældre specielt til denne opgave.

Velkommen i 1. Sundby og Samtale med nye ledere/ hjælpere.
Kirsten vil i løbet af sommeren rundsende et materiale til kommentering, som skal hjælpe nye
ledere/hjælpere med at føle sig velkommen i 1.Sundby gruppe og som udleveres i forbindelse med en
samtale. Derigennem skal de få kendskab til vores værdier og ”den røde tråd i spejderarbejdet” i
vores gruppe.
Ligeledes vil Kirsten senere se på noget tilsvarende materiale til nye styrelsesmedlemmer.
Vi skal også have lavet en skrivelse til nye børn og deres forældre. Dette rundsendes også til
kommentering.

Datoer for møder/arbejdsdage i efteråret.
Ledermøde: den 11/8 (bl.a. beskrive opgaver til arbejdsdagen).
Oprykningstur: den 21-22/8
Arbejdsdag: den 22/8 kl. 10

Styrelsesmøder: den 30/8 Kl. 13,30, 2/11 kl. 19,45, 18/1 2021 kl. 19,45 og 15/3 kl. 19,45
Juletur/korpsrådsmøde: den 13-15/11 2020
Grupperådsmøde: den 25/2 2021

Eventuelt.
Katja mente at varmepumpen skulle slukkes – det blev den. Bliver gruppens Rejsekort automatisk
tanket op? - Christian svarede ja. Vasken er utæt – Simon tager fat i VVS`eren.
Christian Styrelsesreferatet lægges på hjemmesiden, men ikke ledermødereferaterne, da der kan
være personoplysninger, men disse sendes til styrelsen. Christian svarer Kim på han mail. Mangler
indmeldelsesgebyr for 3 personer – blev løst efter mødet.
Simon har sat nye hængelåse på de 2 bagerste skure, har nu samme nøgle som bagdør.
Ref. Kirsten Eggert Jørgensen d. 30/6 2020.
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Underskrifter 2020

Dorthe Philipsen
Divisionschef

Lars Peter Petersen
Divisionschef

Christian Eggert Jørgensen
Divisionskasserer

Christina Laugesen
Divisionsledelsesmedlem

Emma Sandler Berlin
Divisionsledelsesmedlem

Martin Duus
Divisionsledelsesmedlem

Ole Madsen
Divisionsledelsesmedlem

Patrik Thillemann
Hemmingsen
Divisionsledelsesmedlem

Per G. Pedersen
Divisionsledelsesmedlem

Sissel Mouritzen
Divisionsledelsesmedlem

Sys Ferslev Skjellerup
Divisionsledelsesmedlem
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Revisor erklæring
Revisionen har revideret regnskabet for Amager Division for regnskabsåret 01-01-2020 – 31-12-2020
Foreningens ledelse har ansvaret for regnskabet. Revisors ansvar er på grundlag af revisionen at afgive en konklusion om regnskabet.
Revisionen er udført i overensstemmelse med god regnskabsskik, tilrettelagt og udført med henblik på at opnå en høj grad af sikkerhed
for, at regnskabet ikke indeholder væsentlig fejlinformation.
Under revisionen er påset, at reglerne i Folkeoplysningsloven og – bekendtgørelsen samt kommunens tilskudsregler er overholdt.
Revisionen omfatter stikprøvevis undersøgelser af information, der understøtter de i tilskudsregnskabet anførte beløb og oplysninger.
Revisionen omfatter endvidere stillingtagen til den af ledelsen valgte regnskabspraksis og til de væsentlige skøn, som ledelsen har
udøvet, samt vurdering af den samlede præsentation af regnskabet. Det er vor opfattelse, at den udførte revision giver et tilstrækkeligt
grundlag for vor konklusion.
Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.
Konklusion
Det er vores opfattelse, at regnskabet giver et retvisende billede og er udarbejdet i overensstemmelse med lovgivningens krav samt
kravene i kommunens retningslinjer.

Steen Petersen
Divisionsrevisor
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Resultat 2020
Konto

Sum

Forrige år

Budget 2020 redigeret

85.185,00

75.100,00

84.500,00

1002 udlejning Reden egne grupper

7.600,00

28.380,00

20.000,00

1008 Udlejning Reden andre

1.200,00

15.940,00

10.000,00

0,00

99.830,00

65.000,00

2.000,00

3.203,00

3.000,00

0,00

31.350,00

0,00

95.985,00

253.803,00

182.500,00

2000 Korpskontingent mm

0,00

-1.144,00

-1.300,00

2010 Aktiviteter Spejdere

0,00

-150.808,87

-100.000,00

2020 Ledertræning

0,00

-2.000,00

-500,00

-90,00

-1.357,69

-200,00

2031 Divisionsledelsen incl. rådsmøder

0,00

-4.845,09

-5.000,00

2032 Husleje

0,00

-9.371,50

-10.000,00

2034 Landsmøder + korpsrådsmøde

0,00

-7.176,77

-7.000,00

2038 Gaver

0,00

0,00

-500,00

-2,80

-1.020,55

-1.200,00

2050 Reden forsikringer

0,00

-3.300,86

-4.000,00

2052 Reden ejendomsskat

0,00

-7.481,36

-7.499,00

2053 Reden Lys og varme

0,00

-9.412,41

-8.000,00

2054 Reden administration

0,00

0,00

-100,00

2060 Reden skovret

0,00

-576,19

-580,00

2061 Reden Tømning af tank

0,00

-10.919,85

-3.500,00

2065 Reden Vedligeholdelse

0,00

-10.587,99

-15.000,00

2090 Diverse udgifter

0,00

-50,00

0,00

2998 Udgifter

-92,80

-220.053,13

-164.379,00

2999 Resultat

95.892,20

33.749,87

18.121,00

1000 divisionskontigent

1011 Indtægter ture og arrangementer
1013 diverse indtægter
1030 Arrangementer og aktiviteter
1998 Indtægter

2030 PR herunder web

2040 Diverse incl. renter og gebyrer
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Balance 2020
Konto

Balance

Forrige år

78.588,14

78.588,14

3005 Girokonto aktiviteter

122,93

122,93

3010 Lån og spar højrent

42,20

42,20

3015 Lån og spar alm

-0,23

-0,23

742,20

120,00

3071 Ejendomsværdi Reden

280.000,00

280.000,00

3080 Debitorsamlekonto

122.560,00

27.200,00

3998 Aktiver

482.055,24

386.073,04

4050 Formue

481.965,24

386.073,04

90,00

0,00

4998 Passiver

482.055,24

386.073,04

4999 Balance

0,00

0,00

3000 Girokonto drift

3035 Tilgodehavende kortbetaling

4080 Kreditorsamlekonto
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