
 
 
 
 

 

 

 

Referat fra divisionsrådsmøde afholdt på Baunehøj onsdag d. 26. april 2006 
(generalforsamling for divisionen) 

 
Til stede: 
Remy Bech (DC), Niels Kofoed (DK), Jytte Holm (DS) 
Fra Hammershus: Tina Kjeldsen (GSF), Lisbeth Holm (GK), Jannik Holm (KL, TL, DLM) 
Fra Vestermarie: Carsten Munk (GSF), Andreas Munk (ML, US) 
Fra Rønne: Hanne Hueg (GL, FL), Henrik Olsen (GSF), Niklas Dalsjø (GK), Sebastian Andersen 
(KS), Henning Bech (GSM), Richard Engelholm (KS). 
Fra korpskontoret: Lily Bahnsen (KorpsKonsulent) 
 
1) Valg af dirigent og referent: 
Dirigent: Lily Referent: Henrik 
 
2a) Årsberetning fra divisionsledelsen, ved Remy: 
Da ingen grupper har trukket på Remy, må det have været et fantastisk godt år for grupperne. 
Familiespejd er startet op i Hammershus og Rønne, det går godt med god tilslutning. 
Nexø gruppe er endelig nedlagt. Huset er solgt og deres effekter blev solgt på en auktion, til de 
andre grupper. 
Chr. Ø har nedlagt sig selv som aktiv gruppe. 
Vejen til Sømarken blev lavet af kommunens Vej & Park-afd. Det blev noget billigere end 
budgetteret. 
Dyrskuet blev igen en succes. Der lød en stor tak til Skt. Georgsgilderne for deres engagement. De 
stiller en stand til rådighed for alle korps på øen, som reklame. Der havde været et rigtigt godt 
samarbejde korpsene imellem. Igen i år søger divisionen frivillige til at stå på denne stand, fra 
torsdag aften til søndag aften. 
Klippespalten skal vi huske at bruge til gensidig information, både for divisionens folk og for 
spejderne og deres forældre. 
Én gruppe mangler stadig at indberette valg efter grupperådsmødet. 
Remy ønsker sig suppleanter til de valgte, da der for ofte er en eller flere der ikke kan komme til 
møderne, og så er der nogle grupper der ikke er repræsenteret. 
Så takkede Remy specielt Niels og Jytte for deres store arbejde med regnskab og Klippespalten. Der 
var også en tak til de øvrige i divisionsledelsen og grupperne for det gode samarbejde. 
 
Benny Falk-Hansen stoppede i løbet af året som aktiv spejder og udmeldte sig af alt spejderarbejde 
p.gr.a. privat arbejdspres. Der lød en stor tak til ham for det store arbejde han har lagt i Åkirkeby 
gruppe og divisionen gennem tiden. Han vil blive savnet i spejderarbejdet.  
 
2b) Årets kurser, ved Sebastian: 
Divisionen har arrangeret ledertræning en week-end i marts i år. Der var 14 deltagere fra tre grupper 
her på øen. Emnet var ”gode spejderoplevelser”. Korpsets naturvejleder, Charlotte Møller samt 
Alice Kiander fra medlemsudviklingen og Anja Højlund Tullberg fra korpsledelsen var med. 
 
 



 
3) Fremlæggelse af årsregnskab for det foregående år til godkendelse. 
Regnskabet var ikke blevet færdigt før d. 25/4, så det blev fremlagt uden revision. Det skal 
bemærkes at det ikke var kassererens skyld at det blev færdigt så sent, det skyldtes problemer med 
at få tal til delregnskaberne. 
Det blev enstemmigt vedtaget at acceptere fremlæggelsen under forudsætning af at regnskabet 
senere godkendes uden kommentarer af revisor. 
Under samme forudsætning blev regnskabet godkendt med et underskud på 19.810,14 kr. Dette skal 
ses i lyset af at der stod 96.893 kr. på kontoen og der var aktiver for i alt 212.056 kr. pr. 31/12 2005. 
 
4) Behandling af indkomne forslag 
Der var ikke indkommet forslag til behandling. 
 
5)Væsentlige beslutninger om divisionens fremtid: 
a: Forelæggelse af planer for indeværende år: 
Diviledelsen havde ingen specielle planer for dette år. 
Remy ønsker sig toiletforhold på Tværmyr, men er i tvivl om hvad man får lov til. 
 
b: Beslutninger i øvrigt om divisionens udvikling, spejderarbejde mv.: 
Der bliver en divi-weekend for spejderne d. 9-10/6 -06; køreplanen er lavet. 
Det bliver lederweek-end til efteråret – efter korpsrådsmødet med det nye arbejdsstof som emne. 
Der er planer om en at lave en ”blå  bog” med oplysninger om resursepersoner til brug i 
spejderarbejdet her på øen. Jannik arbejder på denne. 
 
6) Vedtagelse af justeret budget for indeværende år og vedtagelse af budget og 
fastsættelse af divisionskontingent for det følgende år. 
Der vedtoges et uændret budget for indeværende år. Det har et underskud på 3.600,00 kr. 
For 2007 vedtoges et budget med et underskud på 5.100,00 kr. samt et uændret divi-kontingent på 
100 kr. pr spejder pr år.  
 
7) Fastsættelse af antallet af divisionsledelsesmedlemmer: 
Vedtaget: Hver gruppe vælger en repræsentant til ledelsen. Derudover vælges to DC’er, en DK og 
en DS (divisionssekretær samt divisionsstorbager) 
 
8) Valg af 1-2 Divisionschefer, divisionskasserer og øvrige medlemmer af 
divisionsledelsen. 
DC’er: Remy Bech, Sebastian Andersen – genvalg samt nyvalg. 
DK: Niels Kofoed – ikke på valg i år. 
DS: Jytte Holm – genvalg. 
Fra grupperne:  Hammershus: Jannik Holm – genvalg 
 Vestermarie: Anja Dunker – genvalg 
 Åkirkeby: René Andersen er ansvarlig for at én bliver valgt i  gruppen 
 Rønne: Rikard Engelholm – nyvalg. 
 
9) Valg af revisor og revisorsuppleant: 
Revisor: Jørgen Hammer – genvalg. 
Rev.suppl.: Merete Møller fra vestermarie gruppe – nyvalg. 
 
10) Beretning fra Det Danske Spejderkorps amtsrepræsentant i Friluftsrådet. 
Vores repræsentant: Kirsten Harboe var ikke til stede på mødet, hun er for øvrigt formand for 
Friluftsrådet. 
Det lød en opfordring til at bruge Kirsten til hjælp med ansøgninger til Friluftsrådet. 
 
 
 



11) Eventuelt: 
- Niels Kofoed oplyste at han ikke stiller op til genvalg næste år, så ledelsen skal ud og finde en 

ny kasserer. 
- Fra flere sider blev der efterlyst en adresseliste i Klippespalten for divisionen og grupperne, 

Jytte sagde at den er på vej. 
- Tina efterlyste introduktion til nye medlemmer af gruppeledelserne, der er mange nye ting for 

folk der ikke har været i korpset før. 
- Skt. Georgsgilderne vil stå som koordinator af et 100 års spejder-jubilæumsarrangement. De 

have sendt et brev hvori de bad om to repræsentanter fra hvert korps, der valgtes: Sebastian som 
DC samt én fra Rønne, som Rønne finder. 

- Der efterlystes reklame for Sømarken i Broen, for at få flere spejdere til at benytte denne. 
- Jytte mangler frivillige til spejdermarchen Bornholm rundt – ingen meldte sig, så Jytte vil 

kontakte Skt. Georgsgilderne. 
- Sebastian spurgte om der er behov for lederkurser i elementære spejderfærdigheder – og det var 

der. 
- KFUK i Snogebæk vil nu starte noget familiespejde efter os som forbillede. 
- Der udspandt sig en længere diskussion over ønsket om større samarbejde over vandet. Sidste 

divi-rådsmøde have undsagt sig SNOB-samarbejdet (Spejdernetværk for Nordsjælland og 
Bornholm), fordi vi valgte at satse på samarbejde med Køgespejderne, der ikke kan være med i 
SNOB. Der blev opfordret til at samarbejde med flere partnere samtidig. 

- Absalon division holder sommerlejr på Bornholm i 2007! (Absalon Division dækker 
storkøbenhavn fra city og nodpå). 

- Nogle grupper tør ikke satse på rejsetilskud fra Korpset, da det bliver tildelt på efterskud, sidst 
på året. 

- Vi blev gjort opmærksom på at Korpset har oprettet et rejsehold, der kommer ud i grupperne og 
hjælper grupperne, dels hvis de har problemer, dels til udvikling. 

- Husk at kommunen skal betale lokaleleje (minimum 65%), kommunen kan ikke sætte loft på 
beløbet! 

- Husk også at kommunen giver tilskud til lederuddannelse, dette gælder også spejdere der tager 
på lederuddannelse/-kurser. 

- DUF (Dansk Ungdoms Fællesråd) giver tilskud til nye tiltag, f.eks. lejre nye steder eller nye 
oplevelser. DUF nås på tlf.: 39 29 88 88. 

 
Lily kom med en orientering fra korpset hvor hun bl.a. fortalte at 

- Der arbejdes på at der kommer et kursus i Blåt Medlem til Bornholm. 
- Nyt arbejdsstof præsenteres på korpsrådsmødet 
- Der er rejseudligning til korpsrådsmødet 
- Der er nyt ledertræningssystem, i modulform, på vej, det er ikke grenopdelt 
- Der er et 100 års jubilæum for spejderbevægelsen i 2007, det vil kulminerer på verdensplan 

d. 1/8 2007 sæt allerede nu kryds i kalenderen! 
- 2007 er der verdensjamboree i England, 2009 er der Blå Sommer, og i 2011 bliver der 

verdensjamboree i Skåne. 
- Husk at der sker rigtigt meget i Danmark, der er mange arrangementer for alle spejderne i 

Broen, f.eks. Apokalypseløbet, Alligatorløbet, Mølleåsejladsen, Oak City Rally o.m.a.  
 
Kl. 21:30 hævede dirigenten mødet og Remy takkede for fremmødet og til dirigenten for 
deltagelsen i mødet samt det gode arbejde. 
Og vi kunne alle takker Jytte for endnu et overdådigt traktement. 
 
 
Således hørt og opfattet af Henrik Olsen 


