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Referat fra 

Divisionsrådsmøde  

Tirsdag d. 22. marts 2011 kl. 18.00 i Gildegården, Rønne 
 

Til stede: 

Fra divisionsledelsen: Peter, Thorbjørn, Marianne H., Karin Ann. 

Fra Hammershus gruppe: Stig, Marguerite, Martin, René Holm. 

Fra Rønne gruppe: Buster, John B. Mortensen, Lars Nygaard, Hanne Hueg, Henrik Olsen. 

Desuden: Kirsten H. 

 

 

a. valg af dirigent og referent 

Hanne Hueg valgt til dirigent, Henrik Olsen til referent. 

Hanne konstaterede at mødet var indkaldt lovligt. 

 

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

fremme spejderarbejdets værdier og udvikling. 

Karin Ann: 

Pr. 1/1 havde divisionen 158 medlemmer. Diviledelsen bestod af fire medlemmer. 

Diviledelsen har haft travlt det sidste år, de har bl.a. udgivet nyhedsbreve til grupperne, sat 

annonce i ”Broen”, fået Vandpengeregulativet færdigt, været medarrangør af Blå/grøn weekend 

og spejdermarchen ”Bornholm Rundt”, haft kontakt til Sct. Georgs-gilderne og afholdt 

bestyrelseskursus for grupperne med korpskonsulent Lilly Bahnsen. 

En oprydningslørdag i Åkirkeby var det endelige punktum for Åkirkeby gruppe. Nøglerne er nu 

afleveret og arbejdet helt færdigt. 

Divisionen har taget initiativ til et møde med lejrpladsudlejere, på Bornholm, for at få et 

overblik over disse. Otte foreninger var repræsenteret. Det er alment at udlejning og belægning 

er gode, men det er svært at få frivillige til at stå for pladserne.  

Et resultat af dette møde er et kort på divisionens hjemmeside med lejrpladserne markeret. 

Nyt møde er aftalt til 2011.  

Den 30. april kommer korpsets uddannelseskaravane til Bornholm. Indbydelse udsendes snart. 

Angående divisionens lejrpladser, stopper Kirsten Harbo som udlejer efter næsten 40 år. Kirsten 

fik en stor tak, og en pose med klirrende indhold. 

Lars Nygaard overtager dette arbejde. 

Kirsten fik også en stor tak for sit arbejde som repræsentant i Friluftsrådet, hvor hun også 

stopper nu. 

Thorbjørn har overtaget Kirstens plads i Friluftsrådet. 
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Korpsets salg af lejrpladsen Baunehøj er et kapitel for sig. 

Det har været en lang og kompliceret sag, med dårlig kommunikation. 

Korpset tilbød at divisionen kunne købe Baunehøj til spejderpris: 900.000 kr. Det var divisionen 

ikke i stand til at sige ja til. 

Divisionens brev til korpset blev gennemgået. Der er aldrig kommet svar på dette brev, men 

mange rygter om salg til flere sider var i omløb her på Bornholm. 

Nyt brev, afsendt sidst i december blev gennemgået, ord som ”manglende dialog”, ”manglende 

seriøsitet” og ”uprofessionel håndtering” var nævnt. 

Svaret på dette brev blev læst højt. Det indeholdt en opremsning af baggrunden for ønsket om 

salg, samt et ønske om en fremtidig god dialog. 

Karin Ann kunne oplyse at korpsledelsens kontaktperson til Bornholm: Mia Varming, netop har 

oplyst at korpset har besluttet at sælge til Baunehøjs nabo. Endelig købsaftale laves i april d.å. 

Divisionen har ikke lavet aftale med den nye køber om spejderbrug af pladsen. 

 

Beretningen blev godkendt uden kommentarer. 

 

c. fremlæggelse af årsregnskabet for det foregående år til godkendelse 

Marianne H.: 

Regnskabet godkendt uden kommentarer. 

Regnskabet viser et overskud på 9.545 kr mod et budgetteret underskud på 17.750 kr. 

Kirsten Harbo fremlagde to regnskaber for Sømarken lejrplads. 

 

d. behandling af indkomne forslag 

Ingen indkomne forslag modtaget. 

 

e. væsentlige beslutninger om divisionens fremtid, herunder: 

1. forelæggelse af divisionens udviklingsplan med indsatsområder for indeværende år 

Som omtalt i ledelsesberetningen, kommer uddannelseskaravanen til Bornholm d. 30/4. 

Efter deres besøg udarbejdes en plan for uddannelse af alle slags ledere. 

Der er planer om fortsat samarbejde med de grønne spejdere.  

Udvikling af divisionens hjemmeside, bl.a. ønskes kortet med lejrpladser udviklet. 

Der er også tanker om at divisionen organiserer en spejderbustur til sommerens verdens-

jamboree i Skåne. 

Fokus på Åboeren. 

 

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

Intet nyt her. 

 

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

af divisionskontingent for det følgende år. 

Divisionsledelsen kom med et forslag om at kontingentet nedsættes allerede fra i år, til 50 kr. pr. 

medlem.  Dette blev vedtaget. 

Kirsten H. kom med et forslag om, at der afsættes løn til opsætning af shelter på Tværmyr. 

Der er allerede afsat 5.000 kr. til Tværmyr, det vedtoges at disse penge bindes til opsætning at 

shelter på Tværmyr. 

Derefter blev bestyrelsens forslag til justeret budget for 2011 og budget for 2012 vedtaget, disse 

to budgetter er enslydende, med et underskud på 17.750 kr. 
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g. fastsættelse af antallet af divisionsledelsesmedlemmer under hensyntagen til § 29.2. 

Fire vedtoges som et godt tal. 

 

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

Karin Ann blev genvalgt som divisionschef. 

Marianne Holo, Thorbjørn Stenholm og Peter Sørensen var ikke på valg. 

 

i. valg af revisor og revisorsuppleant 

Jørgen Hammer blev genvalgt som revisor. 

Som ny suppleant blev Henrik Madsen valgt. 

 

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

kredsrepræsentanter i Friluftsrådet 

Ingen beretning fremlagt, da de fleste havde fået orientering om Friluftsrådets arbejde inden 

mødet. 

Thorbjørn nævnte, at planer for Ringebakkerne bliver det store emne det kommende år. 

Der er mange penge til disposition og mange, meget modsatrettede, interesser f.eks. fra 

turisterhvervet, naturfolket og friluftsorganisationer. 

 

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

divisionen 

Intet nyt her 

 

l. eventuelt 

 

Diskussion om det udstyr, der ligger på Baunehøj, det tilhører korpset. Der fremkom et ønske 

om, at divisionen arbejder for at bevare dette på Bornholm.  

Karin Ann fortalte at Mia Varming allerede ser på dette. 

 

Thorbjørn fortalte, at han sidder i et internationalt udvalg som Global Advicer.  

Han kan give råd og vejlede spejdere, der ønsker at komme til syd-østasien. 

 

Karin Ann: Landboforeningen laver en foreningsdag i Almindingen omkring Store Bededag. I 

forbindelse med at 2011 er udråbt til det Europæiske Frivillighedsår.  

Hver forening får tilbudt en (heste-)boks til at fremvise sin forening, det koster et lille beløb at 

være med. 

 

Marianne: 

- Der er kommet en ny korpskonsulent for Bornholm. Er grupperne interesseret i en 

bestyrelsesdag med ham? Der blev givet udtryk for at det er en god idé. 

 

- Spejdermarchen Bornholm Rundt mangler hjælpere til søndag i pinsen. Fredag og lørdag er 

fuldtegnet. Marianne fortalte, at det er ganske hyggeligt at sidde ved en vandpost nogle 

timer. 

 

- Det endelige vandpengeregulativ kan ses på divisionens hjemmeside. 
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Hanne Hueg:  

- Regionskommunen har sendt en høring ud omkring kommunens ønske om at ændre 

udbetalingen af tilskud til lederuddannelser fra løbende, til én gang om foråret. 

Dette vil få stor betydning for Rønne Gruppe. Opfordring til at andre grupper ser på dette 

Høringsfrist er først i april 

 

- Der er ikke flere divisionsmærker til uniformer. Opfordring til at få lavet nye, evt. i 

samarbejde med Buster, der er mester i uniformsmærker i Rønne gruppe. 

 

- Planlægning af Blå/grøn weekend i fuld gang. Det kniber med planlægning til de små 

spejdere, opfordring til at nogle melder sit for at hjælpe. Martin fra Hammershus meldte sig 

med det samme. 

 

- Rønne gruppe fylder 100 år i år. Det fejres med en stor fest d. 18. juni. 

 

- Man kan finde mange oplysninger om sin gruppe på spejdermuseet i København. Hanne har 

forsket en del derinde og har bl.a. fundet at Rønne Gruppe måske allerede er fra 1910. 

 

 

Mødet afsluttedes herefter af Hanne Hueg, som takkede for nogenlunde god ro og orden. 

kl. 21:15 

 

 

 

Således hørt og opfattet 

 

 

 

Henrik Olsen 

Referent 

 

Rønne 25/3 2011  


