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Referat fra divisionsrådsmøde 31/3 2008 
 
Til stede: 
Gæster fra korpset: Rikke Rønnest fra Korpslejrudvalget,  
Poul-Henrik Appelquist medlem af korpsledelsen. 
Fra Diviledelsen: Kirsten Harboe, Jannik Holm, Sebastian Andersen 
Fra Vestermarie gruppe: Carsten Munk. 
Fra Hammershus gruppe: Tina Kjeldsen, Rebekka Holm, Lisbeth Holm, Charlotte K. Christensen, 
Merete Fält. 
Fra Rønne gruppe: Kasper Boldt, Lonny Pedersen, Marianne Holo, Henrik Olsen. 
 
 a. Valg af dirigent og referent 
Sebastian blev valgt til dirigent, Henrik til referent. 
Sebastian startede med at mindes afdøde divisionschef Remy Bech med ét minuts stilhed. 
 
b. Beretning fra divisionsledelsen. 
Pr. 1/1 2008 var der 154 spejdere i DDS, Bornholm, 10 flere end for et år siden. 
Temaaften om Divisionens fremtid blev afholdt i oktober 2007, affødt af at grupperne ikke kunne 
stille med emner nok til at vælge en lovlig divisionsledelse. Pt. er det specielt manglen på en 
kasserer der er det største problem (der er en regnskabsfører). 
Resultatet af denne aften var at grupperne ønskede at divisionen fortsætter uændret, gerne med et 
samarbejde med de andre korps på Bornholm. Samarbejde med anden division ”ovre” skal betragtes 
som den sidste udvej. 
Divisionsledelsen har arbejdet ud fra dette siden. 
Et lokalt tværkorpsligt jubilæumsudvalg blev nedsat i forbindelse med spejderbevægelsens 100-
års jubilæum, dette udvalg fortsætter med samarbejdsmøder, nu kaldet Blå-grønne fællesmøder. 
Sebastian og Hanne Hueg repræsenterer DDS her. 
I årets løb blev der arrangeret en spejderturnering på Rømersgård, Reaload07 i Roskilde, en 
spejderdag og Sunrise, de to sidste blev desværre aflyst p.gr.a manglende tilslutning. 
Fremtiden ser spændende ud med hensyn til tværkorpslige aktiviteter. 
Poul-Henrik udtrykte stor glæde over at høre om dette meget fine samarbejde. 
Fredsgaven gav Bornholm godt til, vi var den femte mest givende kommune pr. spejder: 210 kr. 
hvilket gav 56.956,45 kr. til UNICEF.  
Bornholms division er inviteret med til overrækkelsen af fredsgaven d. 5/4 2008. 
Åkirkeby gruppe er ved at lukke helt. Gruppen eksisterer reelt ikke, og divisionen har fået en kasse 
med regnskaber. Når regnskabet er endeligt opgjort, lukkes gruppen. 
Under dette punkt mindede Poul-Henrik om at divisionen skal være opmærksom på de juridiske 
bindinger Åkirkeby gruppe kan have gjort. 
Sømarken og Tværmyr lejrpladser: Sebastian takkede Kirsten Harboe for sine mange år som 
lejrchef for Sømarken. Divisionen skal nu ud og finde en ny lejrchef efter Kirsten Harbo, der har 
ønsket at slutte. 
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Sømarken er ved at få indlagt strøm, samt at få bygget et skur, som vedtaget på sidste års 
divisionsrådsmøde.. 
Vejen til Tværmyr trænger til en kærlig hånd, den er temmelig våd. 
 
c. Fremlæggelse af årsregnskabet for det foregående år til godkendelse. 
Regnskabet blev fremlagt at Sebastian. Det viser et underskud på 6.462,69 kr. mod et budgetteret 
underskud på 5.100 kr. samt en balance på 226.754,19 kr. 
Da der ikke forelå en revisorpåtegning, blev det vedtaget at regnskabet blev godkendt under 
forudsætning af at der bliver offentliggjort en revisorpåtegning i Klippespalten. 
 
d. Behandling af indkomne forslag 
Der var ikke indkommet nogen forslag. 
 
e. Væsentlige beslutninger om divisionens fremtid: 
 1. Forelæggelse af planer for indeværende år  

BlåGrøn spejder-weekend d. 23. - 25. maj. 
Lederaften d. 6/11, emnet er tovværk. Værter er KFUK i Klemensker. 

 

 2. beslutninger i øvrigt om divisionens udvikling, spejderarbejde mv. 
 Det tværkorpslige samarbejde fortsættes. 

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

divisionskontingent for det følgende år. 
Dette års budget blev justeret med udgifter til tilbygning i Sømarken. Det blev vedtaget sidste år, 
men ikke indført i budgettet. Derfor blev det budgetterede underskud opjusteret fra 8.600 kr. til 
49.600 kr. altså stadig underskud. 
Budgettet for 2009 blev godkendt med et underskud på 9.600 kr. 
 
g. Fastsættelse af antallet af divisionsledelsesmedlemmer under hensyntagen til § 31.2. 
Det blev vedtaget at antallet skal være det lovmæssige minimumsantal: Seks personer. 
 
h. Valg af 1-2 divisionschefer, divisionskasserer og øvrige medlemmer af divisionsledelsen. 
Sebastian valgt til Divisionschef. 
Jannik genvalgt som menigt medlem, efter en diskussion om han overhovedet var på valg i år. 
Helle Holger og Marianne Holo begge repræsentanter for Rønne gruppe, valgt som menige 
medlemmer. 
Det lykkedes ikke at finde to ungdomsrepræsentanter, samt en kasserer. 
Det vedtoges at den nye bestyrelse pålægges at konstituere sig selv med en kasserer. Det skal 
tilføjes at det er fuldt tilladt at købe sig til at få regnskabet lavet. 
Der er allerede en regnskabsfører i den tidligere mangeårige kasserer: Niels Kofoed. 
 
i. Valg af revisor og revisorsuppleant 
Jørgen Hammer blev genvalgt som revisor. 
Tina Kjeldsen blev valgt til revisorsuppleant. 
 
j. Skriftlig eller mundtlig beretning fra en eller flere af Det Danske Spejderkorps 
kredsrepræsentanter i Friluftsrådet: 
Sebastian skal afløse Kirsten, men det er ikke formeldt endnu, derfor fremlagde Kirsten sin sidste 
beretning. 
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Kirsten er mest med på sidelinien nu, hun er med til at planlægge fem primitive lejrpladser ved 
kysten. 
Friluftsrådet har lavet et friluftsopæg til kommunen, som kommunen bruger som værktøj i sin 
planlægning. En del er allerede indarbejdet. 
Der planlægges en cykelbro ved Gines Minde. 
Grejbank findes stadig på Blykobbe efterskole. Se evt. på www.grejbank.dk 
Mange ting kan lejes dér. 
 
k. Beretning fra selvejende institutioner, jf. § 52, spejdercentre, jf. § 53, større arrangementer, jf. § 
54, og tilsvarende, tilknyttet divisionen. 
Kirsten Harboe fortalte om situationen på Baunehøj, som hun står som bookingansvarlig for. 
Poul-Henrik fortalte at Korpset er ved at lave en ejendomsstrategi for alle korpsets ejendomme. Der 
er mange og mange er i dårlig stand, og udlejningen er meget svingende. 
 
 
l. Eventuelt. 
Korpsets hæderstegn til Kirsten Harboe blev overrakt, lige før kaffepausen, af Sebastian, med 
mange lovord over Kirstens mangeårige virke for spejderne på Bornholm. 
Blå Sommer 2009 kom Rikke med et opæg om, efter punkt c. Jeg har valgt at lave et særskilt 
indlæg af denne fremlæggelse til Klippespalten. 
Her følger blot nogle fakta: 
Blå Sommer afvikles over ni dage. 
Der bliver en planlægningsweek-end for vores underlejr i foråret 2009. Rejseudligning er på tale. 
Der bliver ingen seniorforlejr. Ej heller nogen bestemt besøgsdag, men sandsynligvis en form for 
tilmelding af besøg. 
Dyrskuet vil igen i år have en stand fra Sct. Georgsgilderne. Der bliver et planlægningsmøde i 
april, her har Andres fra Vestermarie gruppe tilbudt at deltage, det var vi andre glade for. 
Gruppernes hjemmesider bad Sebastian om blev gjort mere spændende, eller i alle fald aktuelle, 
samtidig måtte Sebastian beklage at Divisionens egen hjemmeside ikke lever op til dette. 
SNOB: Spejdernetværk for Nordsjælland Og Bornholm, kom Poul-Henrik med et langt indlæg 
om. Dette samarbejde bør den nye diviledelse tage op til overvejelse. 
Der er planlagt en ledertrænings-idé-dag og et seniorarrangement i år, det sidste allerede i Kr. 
Himmelfartsferien.. Der er også et netværksrådsmøde d. 28/4. 
Det er gratis at være med i SNOB, men selvfølgelig koster det noget at deltage i de enkelte 
arrangementer.  
Poul-Henrik mindede om at de Bornholmske grupper kan spørge om plads til overnatning hos andre 
grupper, når de er ovre til arrangementer. 
Der fremkom et forslag til Poul-Henrik om at korpset giver tilskud til spejderrejser til Bornholm, så 
de Bornholmske lokaliteter bliver mere attraktive for andre spejdere. Dette ville Poul-Henrik tage 
med tilbage. 
Sluttelig konstaterede Poul-Henrik at vi gør det rigtig godt på Bornholm, vi er den eneste division 
med medlemsfremgang. Tillykke til os. 
 
 
Referent: Henrik Olsen  Dirigent: Sebastian Andersen 
Underskrevet 21/4 2008    21/4 2008  


