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Referat fra Divisionsrådsmøde i Øresund Division d. 28. april 2022 
 

Mødet blev afholdt på Frederiksborg Gymnasium. 

 

 

Tina bød velkommen og startede med at glæde sig over det store fremmøde, der var langt større 

end forventet (ud fra de indkomne tilmeldinger)! Men der blev naturligvisfundet siddepladser til 

alle. Herefter bød hun Magnus Kvorning fra korpsledelsen velkommen. 

 

 

1. Valg af dirigent og referent 

Divisionsledelsen foreslog Karsten Møller, han blev valgt med applaus og herefter overdraget 

hvervet og kunne som det første konstatere, at divisionsrådsmødet er indkaldt efter 

gældende regler, herefter blev divisionsledelsens forslag til referent, Carsten Ilsøe, valgt 

med applaus. 

 

 

2. Fremlæggelse af divisionsledelsen beretning  

Inden divisionsledelsens beretning blev fremlagt ved divisionschef Tina Dahl Marcussen 

(TDM), præsenterede hun divisionsledelsen.  

Beretningen med alt fra de forskellige grene, de få afholdte, ikke coronaramte 

divisionsarrangementer og korpsrådsmødet ligger på divisionens hjemmeside. (link)  

Hun kunne afslutte beretningen med at konstatere, at der nu er 18 grupper i divisionen, 

inkl. den senest tilkomne, Nuuk Spejdergruppe i Grønland, som vi desværre endnu ikke har 

mødt. Der er i alt 1.655 medlemmer i divisionen. 

 

 

3. Fremlæggelse og godkendelse af årsregnskabet for 2021  

Det udsendte årsregnskab for 2021 (se link) blev fremlagt af kasserer Anne Kirstine 

Manniche, som igen i år kunne konstatere, at coronaens indtog og deraf færre 

arrangementer kunne afspejles i regnskabet, hvilket bl.a. også var årsagen til, at 3. rate af 

divisionskontingentet ikke blev opkrævet. 

 

Spørgsmål fra salen: Hvor meget divisionsledelsen anser som en passende størrelse for deres 

indestående i banken (for 2021 362.489 kr.), dette da spørgeren mener, at pengene skal 

bruges på spejderne, som har indbetalt disse og ikke på divisionens bankkonto. TDM 

svarede, at dette også er divisionsledelsens ønske og intention, nemlig at pengene aktivt 

SKAL bruges på spejderarrangementer og –arbejde og ikke stå passivt i banken. Hun 

opfordrede samtidig de fremmødte til at komme ideer og forslag til ønskede arrangementer, 

som divisionen kan støtte økonomisk, så pengene kan komme ud og arbejde i spejderregi. 

 

https://oresunddivision.dk/files/2022-04/%C3%85rsberetning%20%C3%98resund%20Division%202021.pdf
https://oresunddivision.dk/files/2022-04/Regnskab%202021%20budget%202022%20og%202023.pdf
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Spørgsmål fra salen: Kunne man sætte beløbsstørrelsen op til på f.eks. posterne til de 

forskellige divisionsarrangementer. TDM kunne igen kun tilslutte sig dette og opfordrende 

endnu en gang alle til at komme med gode ideer på, hvad divisionen kan støtte økonomisk. 

 

Spørgsmål fra salen: Kunne divisionsledelsen ikke udstikke større beløb til forskellige 

arrangementer i stedet for som nu, at man skal søge om eventuelle tillægsbevillinger? 

 

Jonathan pointerede, at divisionen tidligere har prøvet at lægge "maksimumsbudgetter" for 

hvad, grenene maksimalt må bruge, men har fået kritik for, at disse budgetter ramte for 

langt fra årets reelle resultat. Man er derfor gået over til at budgettere ud fra grenenes 

bedste bud på et realistisk forbrug. 

Hvor meget, de enkelte grene kan bære, afhænger i høj grad af de kræfter, grupperne kan 

bidrage med til arrangementerne. 

Det viser sig også ofte, at grupperne ikke bruger de budgetterede beløb, fordi man for 

eksempel finder gamle materialer i gruppen, der kan genbruges. 

 

Desuden ønsker man ikke at brænde penge af for enhver pris. Hvis der ikke er et fornuftigt 

formål, vil man hellere undlade at opkræve en rate af divisionskontingentet, som der har 

været kutyme for tidligere. 

Det blev bemærket fra salen, at dette ville være velkomment i år, hvor mange grupper har 

store udgifter til Spejdernes Lejr. 

 

Spørgsmål fra salen: De 50.000 kr. som divisionen fik ifm. lukning af Humlebæk Gruppe, er 

de øremærket til noget konkret? JS svarede, at det er de ikke, men indgår i divisionens 

samlede formue. Man valgte, da man fik beløbet, at synliggøre dette beløb ved at indskrive 

dem som en selvstændig post i regnskabet. 

 

Da flere af spørgsmålene og kommentarer fra salen omhandlede både regnskabet og 

budgettet, foreslog dirigenten, at der blev stemt om punkt 3, 4 og 5 i dagsordenen, når 

spørgsmål og kommentarer til disse punkter var gennemgået, hvilket salen tilsluttede sig. 

 

 

4. Fremlæggelse og godkendelse af justeret budget for indeværende år  

Udsendte budget for 2022 blev fremlagt af kasserer Anne Kirstine Manniche (se link) 

 

Spørgsmål fra salen: Slides stemmer ikke helt overens med udsendte materiale. Kassereren 

beklagede denne fejl, og PDF'en med det udsendte budget blev sat på storskærmen. 

Dirigenten pointerede, at det er det udsendte budget, der stemmes om. 

 

Spørgsmål fra salen: Til budgetterne for de enkelte grene, så man ikke umiddelbart en 

retfærdig fordeling i forhold til grenenes størrelse og tildelte budget. TDM gentog, at de 

budgetterede størrelser kommer ud fra de enkelte grennetværks bud på et realistisk forbrug 

(herunder også med hensyn til de lederkræfter, der skal gennemføre arrangementerne). 

https://oresunddivision.dk/files/2022-04/Regnskab%202021%20budget%202022%20og%202023.pdf
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Divisionen har økonomien, hvis en gren ønsker at lave mere. 

 

 

5. Fremlæggelse og godkendelse af budget for 2023  

Det udsendte budget for 2023 blev fremlagt af kasserer Anne Kirstine Manniche (se link). 

 

Herefter blev regnskabet for 2022, budget for indeværende år og budgettet for 2023 

godkendt af salen med applaus 

 

 

6. Vedtagelse af kontingent for det kommende år (2023) 

Divisionsledelsen foreslår uændret kontingent for 2023 på følgende kontingent for 2023. 

Kontingentet opkræves tre gange årligt. 

 

Også kontingentet blev vedtaget med applaus 

 

 

7. Behandling af indkomne forslag 

Der er ikke indkommet nogen forslag.  

 

 

8. Vedtagelse af udviklingsplan  

Udviklingsplanen for perioden 2022 (link) blev fremlagt af divisionschef Jonathan Stein (JS), 

hvor han fremhævede de to hovedpunkter, nemlig; 

1) flere ledere  

2) flere unge i bestyrelserne 

 

Divisionsrådet vedtog udviklingsplanen med applaus 

 

Herefter havde divisionscheferne et indslag inden pausen, nemlig en ”nytårstale” som kigger 

fremad i året som kommer, hvor omdrejningspunktet selvfølgelig er SL2022, men også de 

arrangementer, de glæder sig at opleve og høre om. 

 

Herefter var der pause med bobler og kransekage (+småkager!). 

 

 

Indslag fra korpsledelsen  

Magnus Kvorning (MK) fra korpsledelsen fortalte herefter med stor iver og entusiasme i en 

lind strøm om de mange af korpset fortrinlige muligheder og tiltag som findes, med alt fra 

SL2022, nye vedtægter, korpsets udviklingsplan som er stort set færdig efter 4 års arbejde, 

udviklingspuljen, hvor der kan søges midler fra - Masser af muligheder og materiale som alt 

sammen findes inde på DDS.dk 

 

https://oresunddivision.dk/files/2022-04/Regnskab%202021%20budget%202022%20og%202023.pdf
https://oresunddivision.dk/files/2022-04/Udviklingsplan%202022.pdf
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Spørgsmål fra salen til opstart af nye grupper, hvilket MK kom med et konkret eksempel på, 

hvordan korpset kan være behjælpelig med dette. 

 

Spørgsmål fra salen: Rekruttering af flere ledere, der har været og er stadig sværere at 

rekruttere voksne at deltage i frivilligt arbejde?   

Til dette svarede MK, at der i korpsregi gøres en del for at fremme indsatsen for det at drive 

det frivillige og det kommunikative omkring dette, at kunne rekruttere flere ledere. 

Kommentar fra salen: At de respektive kommuner er hurtige til at bede om aktiviteter og 

indslag til arrangementer, hvilket kan være et skisma, når man ikke har de fornødne 

lederressourcer til at imødekomme sådanne forespørgsler, dette kunne MK kun være enig i. 

Servicemeddelelses fra salen: Der er den 9. juni en workshop i DDS omkring “Sådan får vi 

flere ledere!” 

 

Kommentar fra salen over manglende information omkring af DDS’ lommebøger, som er ved 

at blive opdateret og derfor pt. ikke er til at købe udover de eventuelle restlagre i de 

enkelte Spejder Sport-forretninger. Denne frustration tog MK til efterretning og med hjem 

til korpsledelsen.  

 

Indslag fra Mai (Gurredam) 

Da flere har savnet noget mere information fra Gurredam Spejdercenter, havde Mai som er 

pioner derude et fint indlæg, hvor hun reklamerede for deres udsendte nyhedsbreve, 

kommende arrangementer og opfordrede samtidig til at lederne også kommer ud til disse.  

 

Herefter blev dagsordenen genoptaget 

 

9. Fastsættelse af antal pladser i divisionsledelsen 

Divisionsledelsen ønsker 12 medlemmer ud over divisionscheferne og kassereren - alt 15 

medlemmer, hvilket salen imødekom. 

 

10. Valg til divisionsledelsen  

 

a. Valg af divisionschefer for en toårig periode 

På valg er Tina Dahl Marcussen (villig til genvalg) 

På valg er Jonathan Stein (villig til genvalg) 

Begge valgt med stor applaus fra salen, de opfordrede samtidig til, at de meget gerne ser 

nye emner til disse poster, da de har siddet henholdsvis 8 og 6 år og gerne vil overdrage 

stafetten inklusiv en god introduktion og sparring til kandidater. 

 

b. Valg af kasserer for en toårig periode 

På valg er Anne Kirstine Manniche (villig til genvalg) 

Genvalgt med applaus 
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c. Valg af 15 medlemmer  

Alice Kiander (villig til genvalg) 

Anita Isabella Kraft (villig til genvalg)  

Ditte Lintrup (villig til genvalg) 

Hanne ”Bank” Larsen (villig til genvalg) 

Lis ”Tante Tut” Hansen (villig til genvalg) 

Martin Engkær Lauritsen (villig til genvalg) 

Tina Forchhammer (villig til genvalg) 

Martin Johannes Nielsen (villig til genvalg) 

 

Ildiko Veres fra Hammermølle Gruppe stiller op til divisionsledelsen 

Alle gen-/valgt med applaus 

 

Laura Storm Næsborg Andersen og Martin Grundtvig ønsker ikke genvalg. 

 

Følgende medlemmer er ikke på valg i år: 

Charlotte Eisfeldt Linde, Line ”Amøbe” Hansen samt Matilde Gry ”Twist” Ilsøe. 

 

Kommentar fra salen: Opfordring til, at der ikke er valg til både DC og kasserer samme år, 

da der så vil kunne gå en masse viden og erfaring tab. TDM beroligede spørger med, at 

divisionsledelsen har taget højde for dette, dels ved at have et større materiale og 

overgangs- og introdutionsperiode.  

 

11. Valg af revisor og evt. revisorsuppleant  

På valg til revisor er Birger Schneider og til revisorsuppleant er Inge Børsting begge er villige 

til genvalg og begge blev valgt med applaus. 

 

12. Eventuelt 

Poul Eriks beretning fra Friluftsrådet er fremsendt (link), Poul Erik var desværre forhindret i 

at komme i aften, så TDM supplerede beretningen med sin oplevelse fra Friluftsrådets 

generalforsamling, hvor hun opfordrede til, at divisionens grupper deltager, så 

spejderinteresserne bliver prioriteret i Friluftsrådet. Melder man sig til årsmødet, og er man 

over 18 år, så har man stemmeret! 

 

Divisionscheferne takkede herefter Martin for hans indsats i divisionsledelsen og overrakte 

ham en gave. Da Laura ikke var til stede, får hun overrakt sin gave og tak for sin indsats i 

divisionen senere.   

https://oresunddivision.dk/files/2022-04/%C3%85rsberetning%20%C3%98resund%20Division%202021.pdf
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Dirigenten lukkede herefter divisionsrådsmødet og takkede for mødet 

 

 

Dato: 12-05-2022  

 

 

__________________________  

Dirigent Karsten Møller 

 

 

Dato: 11. maj 2022 Dato: 12. maj 2022 

 

 

 

____________________________ ___________________________ 

Divisionschef Tina Dahl Marcussen Divisionschef Jonathan Stein 

 


