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Referat af divisionsrådsmøde 

onsdag den 22. april 2015 

afholdt på Middelfart Brandstation 

 
Med følgende dagsorden, i henhold til § 26, stk. 1:  

  

1. Valg af dirigent og referent  

Dirigent Per Møller Jensen, som konstaterede, at mødet var lovligt indkaldt 

Referent: undertegnede 

38 stemmeberettigede deltagere samt 5 uden stemmeret, herunder Dorte Haugaard fra Korpsledelsen og 

udviklingskonsulent i korpset Bonnie Barr 

  

2. Beretninger  

a. Divisionsledelsen v/divisionscheferne Charlotte List og John Haugaard  

Denne var på forhånd udsendt på mail sammen med indkaldelsen til mødet 

Bemærkninger: Det planlagte seniorarrangement er ikke nævnt pga. aflysning sfa. manglende tilmeldinger.  

Samtalerne med gruppeledere (nye og gamle) vil løbende blive fulgt op. 

Divisionernes rolle er pt til drøftelse i korpsregi. 

Beretningen blev godkendt. 

b. Skovdam-udvalget v/Henrik Hansen:  

Udvalget består af Henrik, Ingemann, Kalle, Rune, Charlotte og Susanne 

Der er arbejdet med flere opgaver i 2014, men ikke de helt store udfordringer udover vanlig vedligeholdelse. 

Den største opgave økonomisk med udskiftning af taget er netop overstået, men altså i 2015.  

Det går godt med udlejningen. 

Beretningen blev godkendt. 

  

3. Fremlæggelse af årsregnskab 2014 til godkendelse v/kasserer Ingemann Jensen 

Regnskabet var udsendt på forhånd og ydermere uddelt på mødet. De enkelte poster blev gennemgået. 

Nøgletallene for udlejningen af Skovdam er 26 udlejninger pr. år og i 2014 var der 24, men alt i alt balancerer 

regnskabet alligevel tilfredsstillende.  

Der har været overskud til indkøb af 50 nye madrasser. 

Hyttens værdi er sat til den offentlige ejendomsvurdering. 

Det blev på mødet diskuteret om en evt øgning af huslejen for divisionens egne spejdere og tilsvarende 

mindre betaling til aktiviteter ville være en fordel. Gruppernes betingelse i forhold til kommunal, delvis 

refusion af hytte-/grundleje er imidlertid forskellige, samtidigt med at gruppernes tradition for opkrævning af 

udgiften før eller efter refusion er divergerende, så alt i alt fremkom ingen entydig konklusion på, at der skulle 

være behov for en ændring.  

Regnskabet blev godkendt. 

 

4. Behandling af indkomne forslag 

Divisionsledelsen og divisionslejrudvalget havde lavet et forslag vedr principper for afholdelse af divisionslejr 

i 2016. Dette blev uddelt. Forslaget tog afsæt i diskussioner og beslutninger på de seneste tre KAMIK. Fra 

forsamlingen var der yderligere spørgsmål – bl.a. til nogle af de punkter, som var drøftet på KAMIK. Der var 

kommentarer til placeringen tids- og lokalitetsmæssigt.   

Udvalget ville tage de nyeste input med i det fremtidige arbejde, herunder familiespejd.  

Forslaget blev vedtaget med 26 stemmer for og en imod. 
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5. Væsentlige beslutninger om divisionens fremtid, herunder  

a. Forelæggelse af divisionens udviklingsplan med indsatsområder for indeværende år og  

b. Beslutninger i øvrigt om divisionens udvikling, spejderarbejde m.v. v/Ledelsespatruljen  

a. Ad udviklingsplan: Denne var udsendt på forhånd, blev uddelt og var udarbejdet af divisionsledelsen som et 

produkt af bla. det arbejde, der blev lavet på seneste KAMIK. Hermed er det også et udtryk for divisionens 

holdning til den pågående diskussion i korpsregi om divisionernes rolle. 

Det blev også diskuteret, hvordan divisionens rolle kan være i den ønskede vidensdeling. Divisionsledelsen 

har en vision om at kunne samle op på viden indsamlet ved bla.. gruppeledersamtaler og KAMIK. 

Formidlingsmåderne kan være f.eks. divisionens hjemmeside og ved tværgående grenaktiviteter.  

Udviklingsplanen blev taget til efterretning. 

b. Ad planer i øvrigt: Divisionsledelsen fremlagde overvejelser vedr. nytænkning omkring 

divisionsturneringer fremover. Der er skarp konkurrence fra mange løb i og udenfor Adventurespejd-ligaen. 

Der var efterflg. diskussusion. Skal de afholdes? I hvilken form? Tidspunkt? Længden af tilmeldingsfrist? 

Divisionsledelsen arbejder videre. 

  

6. Vedtagelse af justeret budget for indeværende år, og fremlæggelse af foreløbigt budget for 2016, herunder 

fastsættelse af kontingent for 2016 v/kasserer Ingemann Jensen. Divisionsledelsen foreslår uændret 

kontingent.  

Budgettet var udsendt og blev uddelt. 

De enkelte poster blev kommenteret og forklaret.  

I forbindelse med udskiftning af taget er der optaget et lån i Flemløse Sparekasse på lige knapt 165.000 kr . 

Dette er mindre end det budgetterede. 

Justeringen blev vedtaget.  

Divisionsledelsen foreslår uændret kontingent = 800 kr betalt i tre rater a 50 kr (januar, juni og oktober). Det 

kører fint med denne metode. 

Det blev diskuteret om divisionslejre skal påvirke kontingentet eller (i princippet) hvile i sig selv. Der var 

primært stemning for det sidste. 

Kontingentsatsen blev vedtaget. 

  

7. Fastsættelse af antallet af medlemmer af Ledelsespatruljen under hensyntagen til § 29, stk. 2. 

Divisionsledelsen foreslår minimum 8 ordinære medlemmer, heraf 2 unge, og minimum 1 suppleant.  

Divisionsledelsen havde foreslået flere medlemmer for at have flere ressourcer i ledelsen. Det affødte en 

diskussion af mulige konstellationer i ledelsen incl. evt. tilknyttede udvalg eller divisionsmedlemmer med 

interesse i at deltage ved bestemte opgaver.  

Forslaget blev omskrevet til ”…at ledelsespatruljen skal består af minimum syv ordinære medlemmer, heraf 

minimum to unge og minimum en suppleant” og blev vedtaget. 

  

8. Valg til Ledelsespatruljen (2 år): Divisionschef Charlotte List  (modtager genvalg) Kasserer Ingemann 

Jensen  (modtager genvalg) Fie Schmidt stopper midt i sin valgperiode, hvorfor Louise indtræder som 

ordinært medlem. Minimum 1 ordinært medlem  (vakant) Minimum 1 suppleant   (vakant)   

Charlotte og Ingemann blev genvalgt med stor opbakning. 

Louise er blevet ordinært medlem. 

Der var ikke flere i forsamlingen, der ønskede at stille op som ordinært medlem. Efter betænkningstid meldte 

to suppleantkandidater sig: Amalie Christensen fra 1. Strib og Ditte Kaehne Kristensen fra 1. Melfar. Begge er 

unge og blev valgt. 

 

9. Valg af revisor og revisorsuppleant. På valg er Henrik Ladeby (Elbo) og Lenette R. Buhl (Assens). Begge 

modtager genvalg.  

Begge blev valgt. 
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10. Valg til Skovdam-udvalget (2 år): Formand Henrik Hansen  (modtager genvalg) Medlem Kalle Ussing   

(modtager genvalg) Der er plads til flere medlemmer i udvalget. Kandidater kan melde sig på 

divisionsrådsmødet.  

Begge blev genvalgt.  

Ingen yderligere kandidater blandt de tilstedeværende meldte sig.  

Alle fra divisionen, der ønsker at hjælpe i et eller andet omfang, kan melde sig til Henrik.  

  

11. Beretning fra Det Danske Spejderkorps’ kredsrepræsentant i Friluftsrådet v/DC John Haugaard  

John overtog i efteråret posten, men har endnu ikke modtaget yderligere information i det ønskede omfang, 

men det lysner vist og John er bevidst om betydningen af at DDS er repræsenteret i Friluftsrådet.  

John gjorde opmærksom på de gode muligheder for at søge midler fra Friluftsrådet.  

  

12. Beretning fra BP Fonden v/divisionsrepræsentant Lene Glent-Madsen  

Baden Powell Fonden blev stiftet i 1952 og hører hjemme i Odense med forankring i Sct. Georgs gilderne. 

Fondens formue på ca 1,5 mill kr er urørlig. Af indtægterne uddeles årligt beløb til DDS-grupper 

hjemmehørende i det gamle Fyns Amt, som søger tilskud til aktiviteter og genstande, der er hensigtsmæssige i 

det daglige spejderarbejde.  

Desuden råder fonden over seks GPS-ere, som kan lånes og Lærkedalskoven syd for Ringe, der kan benyttes 

af alle spejdere. Ved betaling af 10kr / person/døgn kan der overnattes og så åbnes der for vand og et toilet.  

Information kan findes på bpfonden.dk. Henvendelser vedr. lån og ansøgninger kan ske til formanden pr mail. 

(info@bpfonden.dk). 

 

Ekstra pkt. 12. Orientering om DDS-korpsudviklingskonsulenternes arbejde ved konsulent Bonnie Barr 

Bonnie orienterede om deres funktion og opfordrede til at grupper kontakter konsulenterne på DDS’s 

hjemmeside ved ønske om hjælp.  

 

13. Orientering om korpsledelsens aktiviteter og planer v/Dorte Haugaard  

Dorte fortalte om nogle af korpsledelsens indsatsområder siden valget i november 2013. Primært blev der på 

bl.a. divisionsrådsmøder spurgt til medlemmernes opfattelse af og ønsker til hvad DDS står for. Med basis i 

dette arbejde blev korpsets udviklingsplan udarbejdet. 

I 2015 er der igen valg og Dorte opfordrede til at andre overvejer at opstille som kandidater.  

Desuden gjorde Dorte opmærksom på at grupperne kan få fordele ved at tilmelde sig Klubliv Danmark. 

Endvidere omtalte Dorte Spejdernes Ø. 

  

14. Eventuelt, herunder:  

A Orientering om Young Spokespersons v/Ditte Kaehne Kristensen  

Ditte gjorde rede for, at Young Spokespersons består af 14-18-årige med interesse for formidling, er placeret 

under DDS-hovedudvalget for kommunikation og medier og at formålet er at formidle de gode 

spejderhistorier.  

Ditte beskrev arbejdet som spændende, lærerigt og sjovt og opfordrede til, at flere melder sig.  

 

Yderligere punkter til evt: 

B .Flemming, 1. Strib orienterede om, at lederne i gruppen har haft et møde med repræsentanter fra Sct. 

Georgs Gildet i Middelfart og at de vil være villige til at styre en evt. grej-bank. Er der interesse for det i 

divisionen? Det var der, men der blev vist ikke aftalt noget konkret om kontaktformidling.  

C. Sidsel fra Fæstningsgruppen opfordrede til at nogle fra divisionen ville hjælpe med det årlige arrangement 

”Friluftsliv i farver” i Fredericia, hvor byens spejdere laver spejderaktiviteter for byens børn.  

D. Der blev spurgt, om der er planer for opdatering af ”Hej Leder”-publikationen? ja, det er nævnt i 

Udviklingsplanen. 
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Som sidste punkt blev divisionens hædersbevisning i form af ”vandre-øksen” tildelt Michael Foldrup (in 

absentia) fra Fæstningsgruppen for hans store arbejde, bla. med at udtænke en weekend med focus på 

aktiviteter for både alle grene OG ledere i divisionen. Michaels indsats blev beskrevet som innovativ, præget 

af gejst og et stort tidsforbrug. 

 

 

 

26-04-2015   Referent: Lene Glent-Madsen 

 

 

 

 

 

__________________   __________________   __________________  

Per Møller-Jensen   John Haugaard    Charlotte List 

dirigent     divisionschef    divisionschef 

 


