
 

 

 

 

 

 

Referat fra Divisionsrådsmøde 

Tirsdag d. 12/4 2016 

Gildegården i Rønne 
 
Til stede: 

Udviklingskonsulent fra korpset: Stinne Busted Frederiksen 

Vestermarie gruppe: Mette Pedersen, Anja Dunker 

Rønne gruppe: Hanne Hueg, Catrine Buch Jentzsch, Anna Kristina Wood, Ebbe Frank 

Hammershus gruppe: Ingen 

Divisionsledelsen: Kirsten Harboe, Peter Sørensen, Karin Ann Nissen, Marianne Holo. 

Hjælpende hånd: Henrik Olsen 

 

 

a. valg af dirigent og referent 

Peter og Henrik  

 

b. beretning fra divisionsledelsen med særlig fokus på, hvad divisionen har gjort for at fremme 

spejderarbejdets værdier og udvikling 

 

Se note 1. 

 

Bemærkninger til beretningen:  

Forslag om at placere den næste shelter på græsarealet nord for den lille skov. Eventuelt at flytte 

den eksisterende shelter dertil også. Dette p.gr.a. muligheder for bålplads i umiddelbar nærhed 

af shelterne. 

Det blev også bemærket at den eksisterende shelter stadig ikke har fået tagpap på. Det er nok 

begrænset hvor længe den tåler det. 

Der blev henstillet til ledelsen at arrangementet med Fredslyset ikke forliser. Der har været 

problemer de to sidste år. Idéen er rigtig god, men kommunikationen har været mangelfuld. 

Prøv evt. en anden mulighed for ankomst af lyset. Det blev fremlagt at fredslyset bliver bragt 

rundt i Danmark, med udgangspunkt i Roskilde, sidst i november med specialtog. Det er altså 

ikke nødvendigt at vente til få dage før jul. Karin Ann sagde at de to Gilder vil tage det op. 

 

Den omtalte Niclas (Fick) er ny formand i Vestermarie gruppe. 

Der blev også omtalt en Tue Kristensen, der er ny gruppeleder i Hammershus og interesseret i 

divisionsarbejdet. 

 

c. fremlæggelse af årsregnskabet for det foregående år til godkendelse 

Der blev fremlagt driftsregnskab for divisionen, samt regnskab for Sømarken. 

Begge regnskaber godkendt efter en kort diskussion om vandforbruget på Sømarken.  

 

d. behandling af indkomne forslag 

Ingen forslag indkommet 

 

 



e. væsentlige beslutninger om divisionens fremtid, herunder: 

1. forelæggelse af divisionens udviklingsplan med indsatsområder for indeværende år 

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

 

Se note 2 

 

f. vedtagelse af justeret budget for indeværende år og vedtagelse af budget og fastsættelse af 

divisionskontingent for det følgende år. 

 

Det fremlagte justerede budget for 2016 viser et underskud på 44.925 kr. 

Dette p.gr.a. planer om køb af shelter. Der blev opfordret til at ledelsen søger fonde til dette 

projekt. 

Stinne gjorde opmærksom på at der ikke er penge at hente i Korpset. 

Budgettet for 2017 viser et underskud på 14.925 kr  

 

Det fremlagte budget viste sig at indeholde fejl i sammenlægningerne. Budgettet blev vedtaget 

under forudsætning af at et retvisende budget bliver lagt på divisionens hjemmeside. 

Hermed blev det også fastsat at kontingentet for grupperne fortsætter med 0 kr. 

 

Kasserer bad om at rådet vedtog ledelsens forslag om at give fuldmagt til divisionens konti 

således: 

Driftskonto (Nordea): Kasserer og bogholder (p.t. Niels Kofoed) 

Lejrpladskonto (Sydbank): Kasserer og Lejrpladsleder (p.t. Peter Sørensen) 

Tom konto (Nordea): Skal bruges til SL2017 (Landslejr): Divisionschef, kasserer  

 og relevant projektleder (p.t. Karin Ann Nissen) 

Tom konto i reserve (Nordea): Divisionschef og Kasserer. 

 

Ovenstående blev vedtaget med bemærkning om at ledelsen selv kan beslutte hvem der har 

adgang til konti. 

 

g. fastsættelse af antallet af divisionsledelsesmedlemmer under hensyntagen til § 29.2. 

I erkendelse af at det ikke er muligt at overholde korpsets love, blev antallet af medlemmer sat 

til mindst fem, og der søges om dispensation i korpset for antallet, som de foregående år. 

 

h. valg af 1-2 divisionschefer, divisionskasserer og øvrige medlemmer af divisionsledelsen 

Ikke på valg:  

Kirsten H. og Charlotte K.  

Karin Ann – ønsker at stoppe som DC, men at fortsætte som menigt medlem  

og som projektleder for SL2017 på Bornholm.    Valgt/godkendt 

På valg: 

Peter S.      Valgt som DivisionsChef 

Marianne Holo, kasserer   Valgt 

 

Der blev gjort opmærksom på at ledelsen har tæt kontakt med Niclas Fick og Tue Kristensen, og 

Rådet vedtog at give ledelsen bemyndigelse til at supplere sig selv, med disse to personer, eller 

andre. 

 

i. valg af revisor og revisorsuppleant 

Jørgen Hammer og Henrik Madsen  Valgt med applaus  

 

 

 



j. skriftlig eller mundtlig beretning fra en eller flere af Det Danske Spejderkorps' 

kredsrepræsentanter i Friluftsrådet 

 

Se note 3 

Bemærkninger:  

Der blev spurgt til planer om nationalpark på Bornholm. Kirsten fortalte at det havde man talt 

om i mange år, men at hun ikke har hørt om aktuelle planer. 

Friluftsrådets grejbanken eksisterer stadig på Bornholms Efterskole. 

Spejderne har en form for grejbank på Rømeregård. Der ligger en god del dér. 

Ønske om at Friluftsrådet arbejder for at der bliver mulighed for drikkevand rundt omkring. Det 

er i dag sparsomt med haner udenfor toiletter, og dér er det ikke muligt at fylde vandflasker. 

Dette vil Kirsten tage med. 

 

k. beretning fra spejdercentre og større arrangementer, jf. § 50, og tilsvarende, tilknyttet 

divisionen 

     

Punktet sprunget over. Mange ting er sagt tidligere på mødet. 

 

 l. eventuelt 

 

Der blev spurgt ind til regler for lån at shelter på Sømarken. Peter svarede at det vil 

divisionsledelsen melde ud til grupperne. Der er ikke lavet faste regler endnu. 

Der blev bedt om en anden affaldshåndtering på Sømarken, i dag er det sådan at man selv skal 

bortskaffe sit affald, men det er temmelig besværligt for gående spejdere. Evt. kan man anvende 

en container med hængelås, så den ikke bliver fyldt op af andre. 

Forslag om at DDS-grupper fra Bornholm kan overnatte gratis på Sømarken. 

 

 

 

Efter punkt l, skulle Stinne komme med sit indlæg. På grund af den fremskredne tid, blev det et 

meget hurtigt og forkortet indlæg. 

 

Datoer:  

20-22/5: Divisionsledelsesnetværk for alle divisioner 

21-24/4  PUF-kursus for juniorer 

21/5:  DDS arrangerer en national sov-ude-dag, for alle, også ikke-spejdere, inkluderer en 

 national sov-ude-dags-kalender. 

Oktober: PLan-kurser 

1-2/10:  Divisionsnetværk, gruppelederweekend og uddannelsesmarked for alle ledere, 

 gruppeledere og divisionsledelsesmedlemmer på Djursland 

19-20/11: Korpsrådsmøde i Legoland 

  

Start 2017: Nyt medlemssystem tages i brug, Blåt medlem lukker. 

  

Snart: Ny våbenlov på vej, dette er godt for spejderne. De får lov at gå med deres dolk – håber 

 vi. 

  

 

 

 

 

 

  



 

 

 

  



NOTE 1 

 

Divisionsledelsens beretning til Divisionsrådsmødet d. 12/4 2016 

Status i Divisionen: Rønne – Vestermarie og Hammershus grupper i alt 172 medlemmer. 

Divisionsledelsens medlemmer: Marianne Holo, Peter Sørensen, Kirsten Harbo, Karin Ann Nissen, 

Charlotte Kjølby og Niclas tilknyttet ledelsen. 

Vi har holdt møde forskellige steder, som vi plejer: I Sømarken, hos mig, hos Niels Kofoed og i 

Hammershus Hytte. 

Hovedpunkter som vi har arbejdet med: 

Lejrpladserne: Vi holdt et møde i Sømarken og tilså vores beplantning og shelteret, som vi fik til 

Folkemødet. Det mangler stadig tagpap. Vi har besluttet at købe 1 stk shelter, laftet og med 

længere holdbarhed end det vi satte op sidst – men også dyrere. Vi søger byggetilladelse. 

Marianne har snakket med naboer til Sømarken – dem tættest på toiletbygningen, som ikke synes, 

at der skal beplantes der, så de ikke kan se lejrpladsen. Vi har planer om et møde i maj – juni for 

alle Sømarken-hjælpere. Vi ser også på forsikring af sheltere og indbo. Holger Kofod, som passer 

Holsterodde – vores nabolejrplads – har sagt ja til at checke vores lejrplads om sommeren 

ugentligt, når der er lejere. Vi betaler han 20% af kørselsudgifterne i de relevante måneder. 

Peter står for udlejningen. 

Korpsrådsmøde: Jeg deltog sammen med 2 unge fra Rønne Gruppe. Det foregik i Legoland og 

Lalandia og var som sædvanligt spændende. 

Folkeoplysningsudvalget: Marianne Holo er stadig 2. suppl. 

Kursus: Vi har afholdt et bestyrelseskursus d.20/4 i Hammers Hus hytte ledet af Stinne. Kurset 

handlede om DDS som organisation, om ansvar og opgaver og om, hvordan bestyrelsen kan støtte 

spejdergruppen. Alle var glade for kurset, som inddrog de udfordringer de enkelte grupper står 

over for. Der deltog ledere fra Rønne, Vestermarie og Hammershus gruppe. 

Desuden har vi deltaget i Spejdermarchen Bornholm Rundt, blå/grøn weekend, og Gildernes møde 

med spejderne på Bornholm. På det sidstnævnte møde blev det besluttet at slå blå/grøn turnering 

og Sct. Georgs Gildets spejder – og puslingeløb sammen til et løb – Burgundialejren – som foregår i 

foråret – næremere bestemt d. 27.– 29. maj. Repræsentanter for de 2 gilders spejderlav og fra de 

forskellige korps på øen har haft 2 møder og det ser ud til at blive et spændende arrangement. 

Den Gyldne Tveje blev givet til Ebbe Frank. Vi indstiller igen en leder fra DDS på Bornholm. 

SL 2017. Divisionen har afsat 5000 kr. på budgettet i underskudsgaranti. 

Fredslyset gik i vasken i år pga. misinformation. 



Rønne trop har fået forhåndstilsagn om 2000 kr til Den Blå Dråbe for store spejdere på hele øen 

arrangeret af P.K. Rasmussen. 

Tilbud om kursus i Gruppeudvikling, som vi har takket nej til. 

 

NOTE 2: 

 

Visioner for 2016.  

- At bakke op om grupperne og specielt om SL2017. 

- Være bindeled mellem grupperne og korpset. 

- Opgradere Sømarken. 

- Større deltagelse i Korpsrådsmøder og lign. For at få større indflydelse. 

 

 

 

Karin Ann Nissen 

DC 

 

  



NOTE 3 

Nyt fra Friluftsrådet på Bornholm. Divisionsrådsmøde 12.4.2016 

Af DDS-Bornholms repræsentant i Friluftsrådet, Kirsten Harboe. 

Friluftsrådet er en paraplyorganisation for alle friluftsinteressere foreninger, ca.90 stk. lige fra 

jægerne og mountainbikene til ornitologerne og vandrene – og skovbrugerne og landbruget – og så 

selvfølgelig alle spejderkorpsene.  Mange forskellige arter af friluftsliv. Det er en stærk organisation 

– lige så stærk som Danmarks Naturfredningsforening. 

Her er et pluk fra formandens beretning : 

BRK vil forsøge at indrette Pedersker jagthytte i Ølene til madpakkelade med shelter, borde 

bænke, bålsted. FR har givet 300 000 til projektet, så BRK søger i øjeblikket fonde til resten. 

Det nye udsigtstårn ved Kærgård i Vestermarie er opført af Tipsmidler og i grønt partnerskab – i 

samarbejde med DOF (ornitologerne). 

De 4-5 kystnære teltpladsen som blev oprettet af Friluftsrådet og BRK får nogle år tilbage bruges 

meget af ikke motoriserede  fra vand og land. Vi håber der kan etableres flere, da der er god brug 

for dem. 

Stiforløb spærret i Ekkodalen. Pga. ælde har naturstyrelsen måtte fjerne trin og gelænder på en 

gammel og fredet sti/trappe fra bunden af Ekkodalen – lige overfor Ekkodalshuset – og op til 

skovplateauet. Nu vil Friluftsrådet og DN gå i dialog med BRK om genopretning, da naturstyrelsen 

ingen penge har til projektet. 

Friluftsrådet var med i DN’s kampagne den 31 jan , hvor man samledes til Vi redder kysterne på 

Bornholm. Friluftsrådet har protesteret imod at kystbeskyttelseslinierne  forkortes ved dispensation, 

sådan at der kan blive mere byggeri langs kysterne. Heldigvis er der ikke noget kystbyggeri i gang 

på Bornholm p.t. 

Regeringen har foreslået at fredningsreglerne omkring vandløb ændres, så der ikke bliver nogen 2-

meters dyrkningsfri område langs vandløb. Det vil være katastrofalt for dyre og planteliv, som 

bruger disse områder som flora og fauna (dyre)-passager, hvor der ellers kun er store åbne marker. 

Friluftsrådet har protesteret og sagen er ikke afklaret. 

Ræv. Skal den udsættes igen på Bornholm. Der er stadig meget forskellige meninger – også i 

Friluftsrådet. Det er begrænset hvad ræven kan gøre overfor den store rottemængde vi har på øen, så 

skal der mange ræve ud – og det er landmændene med fritgående høns mv jo ikke så interesseret i. 

 

 

 

 



Pluk af nyheder fra Naturstyrelsen (Statsskoven, Bornholm) til Brugerrådet. 

Bison 

Det er vinter i Bisonskoven, og dyrene bliver igen fodret med hø. Vinterfodringen er ikke strengt 

nødvendig, da der formentlig også er føde nok til dyrene i Bisonskoven om vinteren. Efter råd fra 

eksperter fodrer vi dog for en sikkerheds skyld og for at præge dyrene så tilpas meget på fodring, at 

vi lettere kan indfange dem efter behov. 

En ny undersøgelse har vist, at dyrene er særdeles populære og bidrager positivt til Bornholms 

økonomi. Omkring 100.000 personer besøger Bisonskoven årligt.  

To bisonkøer og en kalv er gået tabt denne sommer. Den første ko blev obduceret og der blev 

fundet et højt niveau af leverikter . Naturstyrelsen undersøger i samarbejde med KU om 

værtssneglen er til stede i indhegningen.  

 

Der er nu 14 bisoner i indhegningen og de ser alle sunde og raske ud.  

 

Samtidig skal vi finde ud af hvad der skal ske med dyrene i fremtiden. Vi arbejder med seks 

forskellige scenarier:  

1. Beholde Bison som nu.  

2. Stoppe projektet.  

3. Større indhegning, med plads til flere dyr.  

4. Dyrehave, flere dyr i den samme indhegning.  

5. Holder en flok i indhegningen, samt en flok uden for indhegningen.  

6. Alle bisoner fritlevende på Bornholm.  

Besøgscenter Hammershus. Byggeriet er i gang  

08-02-2016 

Tirsdag den 9. februar 2016 går Nordbornholms Byggeforretning i gang med opførelsen af det nye 

besøgscenter i Mølledalen ved Hammershus. Det er et unikt byggeri med en endnu mere unik 

placering, og forventningerne til resultatet af det omhyggeligt forberedte projekt er tårnhøje. 

Besøgscentret forventes klar i sommeren 2017.  

Naturpleje 

Hammerknuden på Nordbornholm hører blandt Bornholms skønneste natur. 

 

Det flotte, åbne landskab med lyng og et væld af mange forskellige blomsterplanter er imidlertid 

afhængig af græsning og rydning af træer og buske. Hvis man bare lader stå til, overtager bl.a. 

gyvel, birk og rynket rose scenen. Blomsterfloret bliver ”kvalt”, hvis man ikke foretager 

naturpleje. 

Naturplejen er blandt andet nødvendig, fordi der ikke lever store vilde planteædere frit i den 

bornholmske natur. På Hammeren består naturplejen af græsning og rydning af buske og træer. 

Helleristninger ved Hammersholm 

Helleristningsturen fra Allinge stadion til P-pladsen ved Hammersholm bliver endnu bedre oplyst 

og med gode platforme, hvor man må træde, - og så kommer der lys på – dog kun i 

folkemødedagene. 

 

 

 



Brand ved Hammersholm  
Da laden brændte ved Hammersholm, valgte brandvæsnet at flytte de 200 tons halm og spule 

dem igennem på marken ved siden af. Det medførte at asbesten fra taget blev spredt ud over 

marken og det komme nu til at koste Staten omkring 200.000 at rydde op efter branden.  

Der fortsættes med at sætte køer ud, dog ikke om vinteren. Der bliver ikke opført en ny stald.  

Naturstyrelsen skal derfor finde på en ny løsning til afgræsning af Hammersholms jorde.  

Hvad syntes Brugerrådet om at etablere en dyrehave med Dåvildt?  

Bornholms Landbrug: Får i ikke tilsvarende problem med vinterfodring?  

Danmarks Jægerforbund: Vi er generelt imod indhegning af vildt.  

BRK: I kultursammenhæng, er vi mere positive overfor brugen af kvæg. Vi mærker der efterspørges 

græsningsarealer fra landmændene. 

 

Fugletårne  

Friluftsrådet er meget tilfredse med det nye fugletårn ved Kærgården og syntes af Grønne 

partnerskaber fungerer godt.  

Fugletårnet på den anden side af Udkæret, er dog meget svært at finde ind til. Labyrinthaven 

bevirker at det fremstår som et privat område og besøgende tør ikke at bevæge sig derind. 

Friluftsrådet ønsker der kommer skiltning op, så det tydeliggøres, at fugletårnet kan benyttes.  

Naturvejlederforeningen, opfordrer til at tage en dialog med ejer af labyrinten: ”De er meget åbne 

og interesseret i formidling af natur m.m.”  

Naturvejlederforeningen tilbyder at tage kontakt med lodsejer ang. et skilt til fugletårnet.  

Fugletårnet i Bastemosen er i dårlig stand, og Friluftsrådet ønsker det bliver sat i stand. 

Derudover ønsker de ikke at broen gennem mosen bliver fjernet. 

 

Livstræer  

Naturstyrelsen har fået til opgave at udpege livstræer på Naturstyrelsens arealer med 

produktionsskov.  

Igennem naturskovsstrategien er der allerede udpeget områder, hvor der er beskyttet skov. 

Det nye bliver at mærke konkrete træer i produktionsskoven, som bliver udpeget til livstræer, 

som får lov at stå til evig tid.  
Det drejer sig om 5 træer pr. ha. produktionsskov. Det er gammel løvskov ikke rødgransplantager og 

træerne skal registreres vha. en ny app. Vi starter formentlig i Blykobbe.  

Destination Bornholm: Bliver det en form for afstemning?  

Naturstyrelsens svar: Det er fint hvis der er flere der melder ind om det samme træ, men der vil 

stadig være en individuel afvejning om alle krav bliver opfyldt for træet.  

Destination Bornholm: Kan det ikke være på hele Bornholm?  

Naturstyrelsens svar: Naturstyrelsen kan ikke udpege træer på anden mands grund.  

Danmarks idrætsforening: Hvem har fundet på det?  

Naturstyrelsens svar: Naturstyrelsen arbejder hver dag på at få mere natur i statsskovene, særligt 

hvor der er produktionsskov. Derfor er livstræer et vigtigt og tydeligt virkemiddel.  

Henrik (Danmarks Jægerforbund) vil gerne have tilsendt android app.  

Mødet afsluttedes med en gåtur i Blykobbe Plantage, hvor brugerrådet fandt og udpegede 

Bornholms første livstræ. 

 
 


