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Referat fra Divisionsrådsmøde afholdt 2/3 2009  
 
Til stede: 
Gæster: Rikke Rønnest fra Korpslejrudvalget, lejrchef for Bornholmernes underlejr på Blå 
sommer. 
Karin Ann Nissen, og Kirsten Harboe. 
Fra divisionsledelsen: DivisionsChef: Sebastian Andersen (Rønne), DivisionsKasserer: 
Marianne Holo (Rønne), Jannik Holm (Hammershus), Niels Kofoed (regnskabsfører). 
Fra Vestermarie gruppe: Andreas Munk, Mette Pedersen, Carsten Munk. 
Fra Hammershus gruppe: Lisbeth Holm, Martin Kjølby, René Holm, Stig Thomsen. 
Fra Rønne gruppe: Ruben Mortensen, Henrik Olsen. 
 
Dirigent og referent: 
Rikke Rønnest valgt som dirigent, Henrik Olsen valgt som referent. 
 
Beretning fra divisionsledelsen: 
Status pr. 1/1 2009: 139 medlemmer af DDS-Bornholm. 14 færre end sidste år. 
Diviledelsen har afholdt fem møder siden sidst, derudover afholdt et regnskabskursus for 
formænd og kasserere i grupperne, samt en heik ved Kløvendal. 
Åkirkeby gruppe er ikke en del af divisionen mere, der arbejdes på at lukke gruppen endeligt. 
Ny gruppe på Christians Ø: Åboerne er under opstart. 
Tovværksaften sidste efterår blev udsat p.gr.a. manglende tilslutning. 
Divisionen har arbejdet aktivt med fælleskorpslige arrangementer. 
 
Fremlæggelse af årsregnskab: 
Underskuddet er mindre end budgetteret. 
Sømarken ”mangler” udgifter på ca. 7.000 kr. endnu, til renovering og forbedringer. 
Regnskabet, med et underskud på 30.234,88 kr. godkendt uden bemærkninger fra salen. 
 
Behandling af indkomne forslag: 
Forslag fra divisionsledelsen om at nedlægge divisionsbladet ”Klippespalten” 
Efter en kort diskussion, vælges at nedlægge bladet med sidste deadline d. 1/4 2009, 
som vil dække maj – juni – juli. 
 
Væsentlige beslutninger om divisionens fremtid, udvikling, spejderarbejde m.v.: 

• Præsentation af divisionens nye web-master: Ruben Mortensen, som præsenterer sine 
tanker om en aktiv divisionshjemmeside. 

• Marianne uddeler og præsenterer nye regler for vandpenge, netop kommet fra 
korpskontoret d.d.  
Vejledning og afregningsbilag udsendes til gruppekasserere når de er færdigredigeret. 

• Sebastian præsenterer korpsets ”Væsentlige beslutninger om divisionsledelsens 
arbejdsopgaver” 
Der bl.a. indeholder: 
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Planer for medlemstilvækst, støtte til leder-videreuddannelse, sikring af tidssvarende 
aktiviteter til spejderne, sikring af engagement og sammenhold i korpset og 
kvalitetssikring af gruppernes arbejde. 
Tilsvarende beslutninger om gruppernes arbejde er på vej. 

 
Vedtagelse af justeret budget for 2009: 
Det justerede budgetforslag fra ledelsen vedtages med et underskud på 9.700 kr. 
Dette indeholder ekstraudgifter til Sømarken som ikke blev nået i 2008. 
 
Fastsættelse af budget for 2010: 
Forslag om kontingentstigning fra 100 kr. til 110 kr. pr spejder. 
Der har i mange år været budgetteret med underskud i regnskabet. Divisionens 
kassebeholdning er nu så lav som det er forsvarligt, derfor har ledelsen lavet et budget for 
2010 der ikke har underskud. 
Efter en kort diskussion, bl.a. om korpsets regler om at alle skal betale minimum 75 kr. i 
kontingent, og lejrpladsernes udnyttelse, blev det foreslåede budget vedtaget ved afstemning. 
Der budgetteres således med et overskud på 3.940 kr. for 2010. 
 
Fastsættelse af antallet af divisionsledelsesmedlemmer. 
Det vedtoges at man ikke vil udelukke kandidater. 
 
Valg til divisionsledelsen: 
Marianne Holo, Helle Holger, Jannik Holm blev valgt for to år, sidste år. 
Sebastian Andersen ønsker ikke genvalg, Karin Ann Nissen stillede op som formandskandidat 
– og blev valgt uden modkandidater. 
Jan Kaptajn, forældre i Rønne gruppe, stillede op og blev valgt. Jan er p.t. i Helmand. 
Andre kandidater dukkede ikke op. 
Ledelsen opfylder således ikke korpsets regler om at ledelsen skal bestå af minimum seks 
personer. 
Sebastian gjorde opmærksom på at det er tilladt at supplere bestyrelsen i løbet af året. 
 
Valg af revisor og -suppleant. 
Genvalg af Jørgen Hammer og Tina Kjeldsen. Begge for ét år. 
 
Beretning fra Friluftsrådet: 
Ved Kirsten Harbo. 
Som fortæller  
- at Friluftsrådet har afleveret sin tredje friluftsstrategi til regionskommunen, heri ønskes der 
bl.a. flere cykel- og ridestier og primitive lejrpladser inkl. kano- og kajakpladser. 
 
- at der arbejdes på at få lagt de forskellige friluftskort sammen på internettet, fra diverse 
institutioner, f.eks. middelaldercenteret, Natur Bornholm, Skov og naturstyrelsen o. m. a. 
Kirsten henviste til de to nedennævnte hjemmesider, som Friluftsrådet er med til at lave: 
www.bornholmsnatur.dk 
www.friluftskort.dk 
 
 
 
Beretning fra selvejende institutioner. 
Ved Kirsten Harboe. 
Som gjorde opmærksom på, at så længe der ikke er valgt en repræsentant til korpsets 
lejrpladsudvalg i Baunehøj, er divisionschefen automatisk medlem af dette udvalg. 
Baunehøj har fået ny formand: Svend Holger Holm. 
Korpset ser i øjeblikket på brugen af deres hytter og lejrpladser, herunder også Baunehøj. 
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