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Referat Divisionsrådsmøde 2019 

Mandag d. 8. april kl. 18.00-21.00, Stenlille Kulturhus, Hovedgaden 37, 4295 Stenlille 
Gruppe Fremmødte: Gruppe Fremmødte: 
2. Hellig Anders Spejderne 5 repræsentanter Korsør Spejderne 4 repræsentanter 

3. Valdemar Sejr Gruppe 3 repræsentanter Korsør Sø 2 repræsentanter 

Gyldenløve Gruppe 2 repræsentanter Ringsted Gruppe 3 repræsentanter 

Gørlev Gruppe 5 repræsentanter Ruds Vedby Gruppe 5 repræsentanter 

Høngspejderne 0 repræsentanter Solskinstroppen 2 repræsentanter 

Karl af Riise Gruppe 5 repræsentanter Stenlillespejderne Laurentius 5 repræsentanter 

Klan Klassik 3 repræsentanter Trelleborg Spejderne 5 repræsentanter 

Divisionsledelsen 6 repræsentanter   

Korpsledelsen Susan Hein Eiberg, Kristine Clemmensen-Rotne 
  
Gæster: Hans Vallentin Stoltz, Rasmus Uhrbrand Damkjær 
Efter sang og præsentation af divisionsledelsen gik mødet i gang. 

a. Formaliteter:  

1. Valg af dirigent Divisionsledelsen foreslog Rasmus Damkjær, som blev 

valgt 

2. Valg af referent Divisionsledelsen foreslog Inger Juul, som blev valgt 

3. Lovligt varslet Dirigenten kunne konstatere at divisionsrådsmødet var 

lovligt indkaldt, v/varsel i De Grå 2019 og på Facebook– 04. 

marts 2019. 

4. Valg af stemmetællere Trine Dahl, Laurentius – Kristian Poulsen, Trelleborg 

b. Årsberetning 2018 fra Divisionsledelsen Vedlagt som Bilag 1. DC Hans henviste til beretningen i De 

Grå. 

Der var ingen spørgsmål. 

Beretningen blev godkendt. 

c. Fremlæggelse af årsregnskabet 2018 Vedlagt som Bilag 2. DK Pia fremlagde Driftsregnskab 

2018, Status pr. 31-12-2018, regnskaber for divisionens 

hytter og grunde (Spejd-Niløse, Kobæk Hytten, Oldebjerg). 

Udgifter "Kurser og møder (inkl. Nytårstaffel)" dækker både 

2017 og 2018 udgifter, vi har ellers været et år bagud. 

Kreditor & Hensættelser (8055) dækker udgifter til KRM 

2018 

Forudbetalinger (7750) dækker udgifter til Nytårstaffel 

2019.Der var ingen spørgsmål. 

Driftsregnskab og status blev godkendt 

 

Kommentarer vedr. regnskab/budgettet for hytter og 

grunde: 

Spejd-Niløse 

• Budget: Tilslutningsbidrag til kloak (flyttet fra 2017) 

• Budget: 2 raftestativer 

Kobæk 

• Budget: Nye vindue - er lavet 

• Budget: Ny flagstang - er lavet 

• Budget: Brandtrappe - flyttet til 2019 

Oldebjerg 

• Budget: Ny shelter (senior projekt) - ikke lavet 

• Andet lavet: Ny flagstang 

 



D E T    D A N S K E    S P E J D E R K O R P S 

A N T V O R S K O V    D I V I S I O N 

d. Behandling af indkomne forslag Der er ikke indkommet forslag 

e. Væsentlige beslutninger om divisionens 

fremtid 

 

1. Forelæggelse af divisionens 
udviklingsplan 

Lisbeth præsenterede den udviklingsplan der er godkendt til 

og med 2020. 

Der er i 2018 afholdt 3 Korte Kurser med stor succes, og vi 

fortsætter i 2019 med nye kurser. Både kurser for nye 

ledere og mere erfarne. Der afholdes 6. maj: Hjælp mit barn 

er blevet spejder. 

Lederudvikling: Grupperne skal huske at søge divisionen 

om penge til at sende deres ledere på kurser, så de kan 

udvikle sig. 

Skabe kontakt mellem grupperne 

Udvikle divisionens hytter og grunde til glæde for alle i 

divisionen. 

 

Vækst: Nu 732 medlemmer mod 684 sidste år. 

Kristian H Poulsen, Trelleborg roste de Korte Kurser. 

Thomas Frankel, 2 HAS roser Korte Kurser som rigtige 

gode værktøjer for grupperne. 

 

Hans K efterlyser flere gode ideer til nye kurser. Både 

behov og hvis nogen kan tilbyde et kursus. 

 

2. Beslutning i øvrigt om divisionens 
udvikling, spejderarbejde mm. 

Planen for en gentagelse af de sidste års arrangementer, 

’Blåt Lederspor’, blev fremlagt. 

Blåt lederspor er nu en tradition, til styrkelse af fælleskabet i 

divisionen fortalte Henrik Lindstrøm. 

Der var ingen relevante spørgsmål. 

f. Fremlæggelse af budget for 2019, samt 

budget og kontingent for 2020. 

Vedlagt som Bilag 2. DK Pia fremlagde Budget 2019 samt 

budget og kontingent for 2020. 

Det forslås af Divisionskontingent stiger med 3,- til 72,- om 

året pr 2020. Dette blev vedtaget. 

Revideret forslag til Budget 2019 inkluderer et stigning af 

udgiften til Divisionens hjemmeside fra 100,- til 1.000,-. 

Der er desuden afsat 20.000,- til udgifter til 

Divisionssommerlejr 2020. 

Udgifter til Kobæk i 2019 er justeret fra 20.000,- til 30.000,- 

pga. installation af brandtrappe. 

Oldebjerg: 

Fældning af farlige træer  

Spejd-Niløse: 

Raftestativ 

Kloaktilslutning 

 

Manja, Gørlev: Hvorfor kører divisionens hjemmeside ikke 

over GruppeWeb, som gruppernes? Svar: Dels blev 

hjemmesiden startet op før gruppeweb – og den har flere 

muligheder. Gruppeweb er gearet meget mod grupper. Den 

dag gruppeweb egner sig til divisionens hjemmeside, så 
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flyttes divisionens hjemmeside 

g. Fastsættelse af antallet af 

divisionsledelsesmedlemmer 

Divisionsledelsen forslår 12 medlemmer. 

Antal medlemmer blev godkendt 

 

Divisionsledelsen er udvalgt til at være en del af et DL- 

udviklingsforløb – i samarbejde med Rasmus Damkjær – et 

spændende forløb, som der er store forventninger til. Derfor 

kan der ske udvikling i den kommende periode efter behov 

og kompetencer. 

h. Valg af medlemmer til divisionsledelsen Fra eksisterende DL: 

DC: Hans, på valg – genopstiller 

DC: Tina Andersen - opstiller 

DL: Charlotte, på valg – genopstiller 

DL: Lisbeth, på valg – genopstiller 

DL: Marianne, på valg – genopstiller ikke 

DL: Lasse, på valg – genopstiller ikke 

DL: Ulrich, på valg – genopstiller ikke 

DL: Mads, på valg – genopstiller ikke 

 

Nye kandidater: 

DL: Kasper Fischer-Nielsen (Karl af Riise) 

DL: Rasmus Kæmpe (Gørlev) 

 

DL efter mødet: 

DC: Hans C Koch 

DC: Tina Andersen (Trelleborg) 

DK: Pia Jeppesen 

DPK: Lisbeth Weber (Trelleborg) 

DUK Medie: Charlotte Warming (Korsør Sø) 

DUK Hytter: Rasmus Kæmpe (Gørlev) 

DASØ: Kurt Larsen (Korsør Sø) 

DAK : Cassandra Justesen (Ruds Vedby) 

DAK : Kristian Poulsen (Stenlille) 

DAK : Kasper Fischer-Nielsen (Karl af Riise) 

DAK : Henrik Lindstrøm (Trelleborg) 

 

Der er en ledig plads – DL kan supplere i løbet af året 

 

Godkendt af divisionsrådet. 

i. Valg af:  

1. Revisor Ulla Broløs var villig til genvalg og blev valgt 

2. Revisorsuppleant Jens-Michael Nielsen var villig til genvalg og blev valgt 

j. Beretning fra DDS´s repræsentant i 

friluftsrådet 

Hans Vallentin Stoltz fortalte Friluftsrådet er en paraply 

organisation for 92 foreninger der alle kommer i naturen. 

Hovedbestyrelsen vælges af 2 repræsentanter fra hver 
forening en gang om året. 
Friluftsrådet centralt samarbejder med offentlige 
myndigheder om nye love og adgang i naturen mv. 
Ligeledes står de for ideer til aktiviteter i naturen, samt i den 
forbindelse med udgivelse af litteratur om naturen. 
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De står også for mange projekter som Naturens dag, 
Naturparker, Kløverstier, Overnatning i det fri, 
Friluftskommune, Stier, Blå flag mv. 
 
Kredsbestyrelsen består af 7 personer og 2 suppleanter i 
hver af de 13 kredse, bestående af 3 – 5 kommuner. 
De fordeler arbejdet i kredsen mellem sig som deltagere i 
kommunale og andre råd, ligesom de varetager interesser 
lokalt og deltager i lokale aktiviteter og projekter. 
Vi har indsigelsesret til alle projekter som Friluftsråd. 
Såfremt I kender til adgangsbegrænsninger eller ønsker 
mere adgang som stier mv. bedes I komme med det til os. 
 
KOMMUNEREPRÆSENTANTER er meget vigtige for at få 
indflydelse. 
Gå hjem i jeres grupper og forelæg det der, gerne også i 
BUS regi. Der er garanteret enkelte personer, der ikke mere 
har mulighed for at være så aktiv leder, men gerne vil 
deltage i dette spændende arbejde. 
I første omgang måske blot som repræsentant, der følger 
arbejdet og deltager i den årlige kredserepræsentantskabs 
møde og sommer møde. Senere måske stiller op til den 
lokale kredsebestyrelse. 
I Kalundborg er det Søren Juul Nerenst, i Sorø Torben 
Paulsen, i Slagelse Hans Vallentin Stoltz (sidder også i 
kredsbestyrelsen). Vi mangler en i Ringsted kommune. 
 
Slagelse Kommune: I Slagelse har vi lavet Kløverstier i 

Slagelse by og er i gang i Korsør. I Skovsø er der lavet stier 

på den kommunale golfbane. 

Vi arbejder i stigruppe med foldere og bedre adgang ved 
Lejodden samt ved Tude Å og Trelleborg. 
Nord for Slagelse indvies den nye skov til foråret. 
 
Han viste kort med stierne ved Tude Å og Skoven nord for 
Slagelse. 
 
Sorø Kommune: En markvej der forbinder 2 veje ned mod 

Susåen, er lukket, og vi har klaget over det idet den gav en 

fin rundtur. 

For mange år siden var der 2 broer over Susåen der 

forbinder Vester Broby med Næsby. 

Vi afventer nu endelig afgørelse over hvor den skal gå og 
den kan videreføre Jyderup stien mod Næstved. 
Verup mose vådgøres og der er givet mange millioner til 
nye fredninger af landmænds marker, men det skal ske ved 
frivillighed. 
Kongskilde har igen fået naturformidling – et besøg værd. 
 
Kalundborg Kommune: Naturpark Åmosen er klassificeret 

som den første i Danmark. Der er planer om mere 

naturformidling med flere steder i området. 

Kløverstier i Høng, Ubby og Reersø. 
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Vigtige Skovaftaler: 
- Slagelse Lystskov 
- Korsør Lystskov 
- Sorø Akademis skove 
- Kobæk mv.  
 
Dette nok det vigtigste punkt for Jeres vedkommende. Der 
er ikke væsentlige ansøgninger fra Jer det sidste år, men 
da der er en særaftale med BUS, er der penge at hente til 
lokale projekter. 
Især tilskud til overnatningshytter, men også udvikling af 
lejrgrunden og hyttegrunden, altså ved mødelokalet. 
Her kan især gives til naturforståelse og lokalt friluftsliv 
gerne til andre brugere også. 
Bålhytter og samlingstelte. Shelters mv. 
Projektet skal være mindst 10.000, og der kan regnes med 
max 50 % tilskud. Har I mange frie midler får I næppe noget 
så flyt dem ud til anden brug. 
Se på BUS´ hjemmeside og kontakt os. 
SØG FØR I GÅR I GANG! 
 
Som tidligere nævnt, sørg for at få lokale repræsentanter, 
det kræver ikke ret meget kun en interesse og et par møder 
om året. 
Hans Vallentin Stoltz 40818554  mail: hans@stoltz.dk 
 
Torben Paulsen fra Stenlille opfordrede nogle fra Sorø til at 
stille op. Torben har ikke overskud til at sidde i Friluftsrådet 
længere som kommune rep, han vil gerne afløses. 
Spejderne er meget dominerende i Friluftsrådet, hvilket skal 
ses positivt. 
 

k. Beretninger   

1. Nekselø Centeret Mads fortalte lidt om øen og om centeret.  

I 2018 var udfordringen selvfølgelig bålforbuddet. Der var 

god udlejning, hvilket hjalp godt på regnskabet. 

I 2019 er der arbejdsdag den 27. april, hvor der også er 

åbent hus for lejere og andre interesserede. Book selv 

plads på færgen. Der er stadig ledige pladser i 2019.  

Nexere: Frivillige på Nexelø Centeret – nogle betaler kun 

kontingent, andre lidt ekstra og nogle hjælper til på 

sommerlejre og i weekender. Der er plads til flere. 

 

2. Divisionssommerlejr 2020 Lejrchefen Torben Poulsen fortalte: 

Torben og Pernille er valgt som lejrchefer. 

Tema: bæredygtighed i klima, genbrug og natur 

Lejren ligger i uge 28 – lørdag til lørdag 

 

Der er fastlagt et budget med udgangspunkt i en 

deltagerbetaling på 1100 kr. 

 

Mange af Udvalgene er kommet godt i gang. 

Der mangler folk til aktivitetsudvalget. Kristian Poulsen 

mailto:hans@stoltz.dk
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sidder pt. alene.  

Der bliver et forum, hvor oplysninger/ kommunikation om 

lejren kan foregå. 

Lejren er fra micro/mini/junior/trop/klan/lederne. 

Thomas Frankel: fed oplevelse for familiespejd en dag 

Mette Bjerregaard: på sidste lejr deltog FamilieSpejd i 3 

dage 

FamilieSpejd kan tænkes ind. 

 

Skal man invitere andre korps med?  

Thomas 2. HAS: Oplagt at fortsætte/videreudvikle det gode 

samarbejde fra SL2017.  

Andreas Klærke: Fed opvarmning til SL2022 for divisionen. 

Hans C Koch: God ide at tage flere med. 

Mads Bidstrup: Hvad er formålet? Skal vi knytte divisionen 

sammen – eller skal vi bare være mange? 

Lisbeth: Man kunne have besøgsdag? 

Kristian Poulsen: Fed opstart – sidst. Måske kan det være 

en mulighed for et bedre samarbejde med de andre korps. 

Der diskuteres videre i divisionsledelsen. 

 

Teknikudvalget: I fuld gang med aftaler omkring sanitære 

faciliteter 

Proviant: Louise 3. Valdemar Sejr – de er så småt i gang 

 

Tovholderne indkaldes snart til et koordinerende møde 

 

Jørgen Larsen: Forlejr – hvor mange dage? Der er behov 

for datoer allerede nu, hvis man forventer arbejdskraft. 

 

3. Klan Klassik Klan Klassik-Formand Rasmus Kæmpe fortalte: 

Klan Klassik er startet som en aktivitet under Divisionen. 

Aldersgrænse minimum 20 år (så er man senior hjemme i 

egen gruppe). KK skal bistå divisionen ved arrangementer. 

Arrangerer arrangementer f. eks. SovUde-dag. Der bliver 

også lavet 1-2 seniorarr. om året. 

Der er plads til alle fra hele divisionen.  

Klan Klassik har tilholdssted på Spejd Niløse efter 

låneaftale. 

Møder ca. 6 gange om året. 

Klan Klassik er med til at give den ”fulde” spejdertid – her 

kan man holde kontakten til divisionen, selvom man flytter 

fra egnen. 

Vil også gerne hjælpe de enkelte grupper, hvis der er 

behov. 

 

Rasmus er formand og Kasper Fischer-Nielsen er 

Gruppeleder for Klan Klassik 
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4. Korpsledelsen Spejderchef Susan Hein Eiberg og medlem af 

Korpsledelsen Kristine Clemmensen-Rotne fortalte om 

udviklingsplanen 2020-2024  "Vi skaber modige børn og 

unge”: 

• Modige børn og unge 

• Vildskab i naturen 

• Bæredygtighed i børnehøjde 

• Flere ledere 

• Urban Scouting 
 

Den 4. juni afholdes en workshop. 

 

Dialogkort om udviklingsplanen 2020-2024 

Der er kommet 5 nye dialogkort, med udgangspunkt i hvert 

af de 5 emner. Snart kan der fra DDS-hjemmeside printes 

dialogkortene. 

 

Der var 4 x 5 min dialog-summen som optakt til dialog-kort-

aktiviteter i KK, grupperne og alle andre mulige steder. 

Spændende kort – de er meget mere og udfordrende i 

disse kort, end de tidligere. Tanken er, at kortene kan 

bruges på mange forskellige niveauer. 

Hvorfor er der brugt urban-scouting i stedet for by-spejd. 

Urban-scouting er en meget bredt begreb.  

Der var en lille debat om urban-scouting, hvor nogle følte 

sig begrænsede af dette begreb, mens andre mente at det 

er en ramme, der giver mulighed for at fortolke og tilpasse 

til ens egen situation/muligheder. 

 

Stine, Karl af Riise: Måske skal vi også bare vænne os til vi 

skal bruge de hypede ord – dem kan børnene. 

 

Kandidater til korpsledelsen. Efter divisionrådsmøderne 

skal der rettes fokus mod kandidater til KOL. Det er 

superfedt at være i KOL og en gave at være spejderchef. 

 

Nye spejdermærker til trop og seniorer. 

 

Gruppeudvikling lokal pulje på tværs (mindst 2 forsk. 5.000) 

Dialogkort om den svære samtale. Den skal tages mens, 

det går godt. Mangler I dialogkortene om den svære 

samtale, så kontakt korpskontoret: info@dds.dk 

Tryghedsvejledning /samværspolitik ligger på dds.dk 

 

Det er gruppestyrelsens opgave at få gang i den svære 

samtale. Det er den bladansvarlige, der har modtaget dem. 

  

l. Eventuelt Kristian Poulsen – Tropsspejderne skal på Basilisk den 31. 

maj til den 2.6 – Det bliver en mega-fed lejr 

Der kan også findes oplysninger på hjemmesiden. 
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Der opfordres til at kigge lidt mere på divisionens 

hjemmeside. 

Hans C Koch: Husk at få udfyldt børneattester  

Glad for den åbne proces omkring udviklingsplanen, 

guldpapirer mm. 

Tak og tjikkelikker til Mads for hans store indsats i 

Divisionsledelsen – både som DC og som DUK Hytte. 

Også tak til Ulrich, Lasse og Marianne der også stopper i 

divisionsledelsen. 

 

Mads: orienterede om at der nu er ens priser for udlejning 

af hytter og grunde, dog får divisionens grupper 15% rabat. 

 

Rasmus Kæmpe efterlyste gode ideer til grunde og hytter. 

Afslutning Rasmus takkede for god ro og orden på 
divisionsrådsmødet. 

 
 

07-05-2019  22-04-2019   23-04-2019 

Sted og dato  Sted og dato  Sted og dato 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bilagsliste: 

Bilag 1 - Årsberetning 2018 

Bilag 2 - Årsregnskab 2018, revideret budget 2019 & 2020 

Bilag 3 – Udviklingsplan 

Rasmus Damkjær  Inger Juul  Hans C. Koch 

Dirigent  Referent  Divisionschef 


