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Referat fra Divisionsrådsmøde i Øresund Division d. 17. juni 2021 
 
Repræsentanter fra korpsledelsen: Marie Torp Christensen og Karen Risør Bjerre 
 
 

a) VALG AF DIRIGENT OG REFERENT 

Valg af dirigent: Divisionsledelsen foreslog Karsten Møller, der blev valgt. Han tak-
kede for valget og tilliden og kunne konstatere, at divisionsrådsmødet er indkaldt 
og bliver afholdt efter gældende regler og love. 
Valg af referent: Michael Nyerup blev foreslået og valgt. 
 
 

b) BERETNING FRA DIVISIONSLEDELSEN MED SÆRLIG FOKUS PÅ, HVAD DIVISIONEN HAR 

GJORT FOR AT FREMME SPEJDERARBEJDETS VÆRDIER OG UDVIKLING 

Tina gennemgik kort den skriftlige beretning, der var offentliggjort på hjemmesi-
den sammen med det øvrige mødemateriale. 
Året startede som vanligt med nytårskur for alle ledere. I starten af marts holdt 
divisionen lederdag med en række spændende aktiviteter, rækkende fra madlav-
ning, over insekthoteller til knobbinding. Året blev på aktivitetssiden kraftigt præ-
get af Corona, der som bekendt resulterede i de fleste af de fælles arrangementer 
blev aflyst. Divisionen havde i løbet af sommeren lejlighed til at ønske Gurredam 
tillykke med deres 50-års jubilæum. Divisionsrådsmødet blev i år afholdt en del 
senere end normalt pga. forsamlingsloftet. 
Divisionen havde i begyndelsen 2020 1636 medlemmer fordelt på 17 grupper, heraf 
8 over 100 medlemmer. Divisionen har i årets løb fået en ny gruppe i Grønland, så 
vi nu er 18 grupper og 1684 medlemmer. Velkommen. 
 
Der var ingen spørgsmål til beretningen og den blev herefter godkendt. 
 

 
c) FREMLÆGGELSE AF ÅRSREGNSKABET FOR DET FOREGÅENDE ÅR TIL GODKENDELSE 

Anne gennemgik regnskabet, der var tilgængeligt på divisionens hjemmeside sam-
men med det øvrige mødemateriale. 

Som det fremgik af beretningen, har det været i meget stille år. Indtægterne er 
lavere end budgetteret, da 3. rate blev eftergivet til grupperne. 

Det lave aktivitetsniveau kan meget tydeligt ses af udgifterne især til arrange-
menter, der er væsentligt lavere end budgetteret. 

Samlet endte resultatet med et overskud på næsten 100.000 kroner. 

Regnskabet blev godkendt med applaus. 
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d) BEHANDLING AF INDKOMNE FORSLAG. FORSLAG SKAL VÆRE JONATHAN OG TINA I 

HÆNDE SENEST DEN 3. JUNI 2021 PR. MAIL DC@ORESUNDDIVISION.DK 
Der var ikke indkommet nogle forslag, så det var hurtigt klaret. 

 

e) VÆSENTLIGE BESLUTNINGER OM DIVISIONENS FREMTID, HERUNDER: 

1. forelæggelse af divisionens udviklingsplan med indsatsområder for inde-
værende år 

2. beslutninger i øvrigt om divisionens udvikling, spejderarbejde mv. 

Jonathan fortalte om udviklingsplanen 2021. 

Udviklingsplanen var sørme også tilgængelig på hjemmesiden. Den offentliggjorte 
udviklingsplan var mest en plan for planen, da Divisionen har udsat arbejdet med 
udviklingsplanen til der er kommet lidt mere luft ude i grupperne efter corona. 
Dette er gjort for at sikre at udviklingsplanen faktisk kommer til at dække det 
grupperne har behov for. 

Divisionsledelsen indsamlede herefter input og ønsker fra de deltagende grupper. 

Herefter godkendte forsamlingen udviklingsplanen 2021. 
 

f) VEDTAGELSE AF JUSTERET BUDGET FOR INDEVÆRENDE ÅR OG VEDTAGELSE AF BUDGET 

OG FASTSÆTTELSE AF DIVISIONSKONTINGENT FOR DET FØLGENDE ÅR 
Budgettet var også tilgængeligt på hjemmesiden inden mødet. Jonathan gennem-
gik tallene hurtigt. 

Budgettet er lavet ud fra et normalt år, som det allerede nu kan ses, ikke er ble-
vet helt indfriet. 

Medlemskontingent foreslås uændret, og med opkrævning af 2 rater fremfor de 
normale tre rater. Det foreslås også at divisionsmærkerne fremover er en del af 
kontingentet. Det foreslås også at Nuuk Gruppe er kontingentfri, da de ikke for-
ventes at deltage i arrangementerne. 

Der var et spørgsmål fra Brian (De Vilde Svaner) målet for divisionens egenkapital. 
Det tilstræbes at have til omkring et års drift. Lige nu er divisionen lidt over, men 
målet er at nedbringe det ved at lave bedre (og dermed lidt dyrere) arrangemen-
ter. Der blev også opfordret til at budgetterne viser at det er planen at reducere 
egenkapitalen. Opfordringerne blev givet videre til de enkelte grene om at 
drømme lidt vildt, både på grenarrangementer og på Novemberdag. 

Der var også et spørgsmål fra Mette (Frydenborg gruppe) om hvorvidt Nuuk 
Gruppe kan søge om tilskud via divisionens penge. Svaret var, at samarbejdet er 
så nyt, at der stadigt er en del afklaringer der skal på plads. 

Der var en opfordring om at bruge nogle af pengene på en særlig event for divisio-
nens penge på et event i forbindelse med Spejdernes Lejr 2022. Divisionsledelsen 
vil overveje muligheden for dette. 

Der var en opfordring om at en del af overskuddet kunne bruges til at oprette en 
fond, med formål at støtte spejderarbejdet i bredere rammer. Dette vil også blive 
overvejet som en mulighed. 

Herefter blev budgettet sat til afstemning og vedtaget. 
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g) FASTSÆTTELSE AF ANTALLET AF DIVISIONSLEDELSESMEDLEMMER UNDER HENSYNTAGEN 

TIL § 29.2 
Divisionsledelsen foreslår 16 – dette blev vedtaget 

 

h) VALG AF MEDLEMMER TIL DIVISIONSLEDELSEN 
 
Valg af divisionschefer: 
Jonathan Stein og Tina Dahl Marcussen – er ikke på valg i år. 
 
Valg af divisionskasserer: 
Anne Kirstine Manniche – er ikke på valg i år. 
 
Valg af øvrige medlemmer til divisionsledelsen: 

Medlemmer af divisionsledelsen, der er på valg i år: 
Charlotte Eisfeldt Linde 

 
Følgende medlemmer i divisionsledelsen er IKKE på valg i år: 
Alice Kiander  
Anita Isabella Kraft  
Hanne ”Bank” Larsen 
Laura Næsborg Andersen 
Lis ”Tante Tut” Hansen  
Martin Engkær Lauritsen 
Tina Forchhammer 
Martin Nielsen 
Ditte Lintrup 
Martin Grundtvig 
 
Følgende genopstiller ikke:  
Rolf Esbjørn Kristensen  

 
Derudover opstiller følgende nye kandidater til divisionsledelsen: 
Line Hansen (Amøbe) 
Matilde Gry Ilsøe (Twist) 

 

Alle kandidater på valg (Charlotte, Line og Matilde) blev valgt. 
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i) VALG AF REVISOR OG REVISORSUPPLEANT 
Revisor Birger Schneider genopstiller – og blev valgt. 
Revisorsuppleant Inge Børsting genopstiller – og blev valgt. 
 

j) BERETNING FRA DET DANSKE SPEJDERKORPS' KREDSREPRÆSENTANT I FRILUFTSRÅDET   
Poul Erik har fremsendt skriftlig beretning. Beretningen var tilgængelig på hjem-
mesiden, sammen med det øvrige mødemateriale. 
Poul Erik gennemgik kort beretningen. Det vigtigste punkt på programmet er Na-
turnationalpark Grib Skov, der kræver meget energi. Spejdernes synspunkter er 
hårdt presset af holdninger fra andre brugere af naturen. Poul Erik opfordrede til 
at sikre en mere direkte kontakt, så det fremover kan sikres at spejderne er re-
præsenteret på årsmøder. 

Efter beretningen var der en længere diskussion om forslaget om Naturnational-
park Gribskov, herunder fordele og ulemper ved at sætte store dyr ud og der 
deraf følgende hegn. 

 

k) EVENTUELT 
Gæsterne fra Korpsledelsen Karen og Marie, fortalte at vi på trods af en masse af-
lyste arrangementer i 2020 har haft en medlemsfremgang på over 2% i korpset. 
Dette skyldes nok især alle de fede aktiviteter, hjemmespejd etc., der blev sat i 
værk ude i grupperne. Korpskontoret har brugt meget tid i det forgangne år på at 
forstå og kommunikere de konstant skiftende restriktioner. Spejderne har i det 
forgangne år været med til at definere hvordan foreningsaktiviteter kan være 
med til at genåbne samfundet. Korpset er ved at udarbejde materiale, der kan 
bruges til at få inddraget kommunalvalget i det lokale spejderarbejde. Der er ud-
arbejdet et forslag til nye vedtægter, da de eksisterende vedtægter er ved at 
være gamle og lettere komplicerede. Det endelige forslag er lige på trapperne, og 
der kommer en videre proces i efteråret frem mod Korpsrådsmødet. På Korpsråds-
mødet skal også vælges en ny Korpsledelse. Spejdere der overvejer om det kan 
være en mulighed, kan henvende sig med spørgsmål til et eksisterende Korpsle-
delsesmedlem. Opstillingsblanketter skal være på Korpskontoret inden 15. august. 
Der blev gjort reklame for det nye initiativ Klub Klan, der er et samarbejde for 
seniorspejdere på tværs af landet. Korpset vil i den kommende tid også fokusere 
på samværsregler for at blive bedre til at undgå samværssager. 

Fra salen var der en opfordring til at se i retning af ”Safe from harm” kendt fra 
jamboree’rne, som en forbedring i stedet for kun at indhente børneattester. 

Der var også en opfordring til at køre en kampagne e.lin. for at skaffe flere frivil-
lige og ikke kun fokusere på nye ledere. 

Herefter gennemgik Karen og Marie hvordan Korpsledelsen og Korpset generelt ar-
bejder med udviklingsplanen, og de resultater der er opnået i det forgangne år. 

De gjorde også reklame for Spejdernes Lejr 2022, det bliver en kæmpe fest. 
 

Divisionscheferne takkede til afslutning Rolf for hans store indsats gennem 8 år i 
Divisionsledelsen.  
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