
DIVISIONSRÅDSMØDE 
Torsdag, den 12. april 2007 

Referat 
 
Mødt: Poul-Henrik Appelquist, KOL 

Sebastian Andersen, DC, Remy Bech, DC, Niels Kofoed DIVKAS, Jytte Holm, 
Kirsten Harboe 

 Jakob, GL, Jannik Holm, KL, Charlotte, ML, Tina Gruppestyr – alle Hammershus 
 Helle Thorsen, Gruppestyr og Hanne Hueg, GL fra Rønne 
 
Ikke mødt: Repræsentanter fra Vestermarie Gruppe og Åkirkeby Gruppe 
 

a. Valg af dirigent: Poul-Henrik og referent: Hanne 
 
Remy takkede Jytte Holm for hendes store og mangeårige indsats for Bornholms Division. 
 
b. Beretning fra Divisions-ledelsen (Sebastian og Remy): 
Sebastian: 

Der er p.t. 140 medlemmer i Bornholms Division: 
- 22 i Vestermarie Gruppe – mest minier og juniorer 
- ca. 25 i Hammershus Gruppe – familiespejd / mini og juniorer 
- ukendt antal i Åkirkeby – gruppen er ved at lukke ned. Har ikke haft grupperåd de to sidste år 
og har ikke fremlagt regnskab. 
- ca. 85 i Rønne Gruppe – familiespejd, ulve, juniorer, trop og klan. Gruppen har fået en 
velfungerende hjemmeside siden sidste Diviråd. 
 
Division og ”Sømarken” har fået hjemmesider, og DC opfordrede Vestermarie og Hammershus 
om at bruge lidt energi på deres hjemmesider. 
Andreas Munk fra Vestermarie har overtaget redaktørjobbet på Klippespalten efter Jytte. 
Andreas er i gang med at nytænke om bladet. 
”Sømarken” er desværre ikke så godt udlejet i kommende sæson. 
”Tværmyr” har fået lagt vand ind fra Klemensker Vandværk. 
Der blev afholdt Divisions-week-end for øens grupper MAJ 06 på ”Baunehøj.” 
Dyrskueudstilling 06 – arrangeret af Sct.GeorgsGildet er god PR for spejderi. Tak til Sct. 
Georgs Gildet. 
100 års arrangementer på Bornholm sammen med KFUM/K (de andre korps har trods gentagne 
invitationer ikke svaret): 
- Patruljedyst for alle aldersgrupper på Rømeregård 11-13. MAJ. Invitation er sendt ud pr mail 
til grupperne. 
- SUNSET 1 AUG ved Svaneke – indbydelse kommer inden sommerferien 



- RELOAD i Roskilde sidste week-end i august – indbydelse kommer inden sommerferien 
Remy: 

Familiespejd kører godt i Hammershus og Rønne. Divisionens opstart-tilskud er godt givet ud. 
Nexø og Christians Ø grupper er det desværre ikke lykkedes at få gang i igen. 
Det har ikke været muligt at få kontakt til Åkirkeby Gruppe. Niels har dog talt med Marianne  
torsdag 
Chr.Ø har stadig et område på øen, vi spejdere kan låne 
”Sømarken” har fået udbedret vejen – der er ønske om at indlægge el på pladsen 
Gå ud og tegn annoncer til Klippespalten 
 
Beretningen blev godkendt. 
 
c. Niels fremlagde revideret regnskab – godkendt. 
 
d. Indkomne forslag – var rettidigt trykt i Klippespalten: 
1. Bygning af sheltere på ”Sømarken” for at opdatere pladsen. Divisionen har allerede 1 shelter 
opmagasineret i Hasle, egentlig indkøbt til ”Tværmyr.” Den kan evt. sættes op på ”Sømarken,” 
når nogen har energi til det! Materialerne til shelteren i Hasle skal flyttes. 
Det oprindelige forslag faldt. 
2. Tilbygning på ”Sømarken” med køleskabe og el-udtag. Anslået pris: kr. 50.000,- 
Forslaget blev vedtaget. 
 
e. Planer i Divisionen – se forrige punkt 
 
f. Budget for 2007/08 – vedtaget. Fastsættelse af kontingent for 2008: uændret kr. 100,- pr år. 

 
g. Fastsættelse af antal divisionsstyrelsesmedlemmer: 6 – som er minimum. 

 
h. Valg: Niels Kofoed – kasserer – ønsker ikke genvalg 

Jytte Holm – ønsker ikke genvalg 
Jannik Holm – stiller op til genvalg 

      Der var ingen forslag til afløser af Niels som kasserer. 
      Niels vil godt fortsætte som ”bogholder” et stykke tid, til DIVIledelsen har fundet anden 
      kasserer. 
      Jannik blev genvalgt. 
 
      i.    Revisor Jørgen Hammer blev genvalgt. 
         Kirsten Harboe blev valgt som revisorsuppleant 
 

j. Beretning fra Friluftsrådet (Kirsten Harboe):                                                                                                                        
         Skovene har været meget oppe i Friluftsrådet. Kommunen har gjort meget for os brugere ved  
         at sætte sheltere op m.v. 
         I forbindelse med BRK`s planer om salg af kommunale skove, har Friluftsrådet ønsket 
         klausuler, der sikrer offentligheden adgang til skovene. 
         Blåt flag – er for dyrt, men BRK vil gerne følge kriterierne. 
         Ny miljø/friluftsstrategi er under udarbejdelse – BRK er meget interesserede i at gøre skove 
         m.v. mere attraktive for befolkningen. 
 



         Tipsmidler – det kan være frugtbart at gå gennem Friluftsrådet, så ansøgningen bliver 
         formuleret rigtigt. 
 

k. Eventuelt: 
- Poul-Henrik fremlagde DDS`visioner: Spejd 2020 
- Repræsentant i Spejdermarch-udvalg efter Jytte: Sebastian snakker med Lonny, Rønne 

Gruppe 
- Redaktør Andreas havde sendt brev til Remy om Klippespaltens fremtid. Da Andreas ikke 

var mødt frem, blev det ikke debatteret. Poul-Henrik gjorde opmærksom på begrebet 
”Portostøtte.” 

- Remy takkede Niels og Kirsten for deres store arbejde for Divisionen. Kirsten stopper med 
udgangen af 2007 som udlejer/tilsynsførende på ”Sømarken” og ”Tværmyr.” 

 
Mødet sluttede klokken 22.15. 
 
 
 
 
    
____ Hanne Hueg_____   ______________________ 
Hanne Hueg, referent    Poul-Henrik Appelquist, 
dirigent  

  
 

 
 
 
 
  

 


