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Referat fra 

DIVISIONSRÅDSMØDE  

Afholdt d. 1/5 2013 

I spejderhytten i Kanondalen, Rønne 

 

Til stede:
 

Gæst: 

Rie Nielsen,  

Udviklingskonsulent, korpskontoret 
 

Ikke gruppe-repræsentanter: 

Karin Ann Nissen, divisionschef 

Marianne Holo, divisionskasserer 

Henrik Nielsen, medlem af divisionsledelsen 

Peter Sørensen, medlem af divisionsledelsen 
 

Hammershus gruppe: 

Charlotte B. Kjølby, kasserer 

Stig Thomsen, formand 

 

 

 

Vestermarie gruppe: 

Carsten Munk, formand 
 

Rønne Gruppe: 

Lars Nygaard, formand 

Henrik Olsen, kasserer 

Hanne Hueg, gruppeleder, ulveleder 

John B. Mortensen,  

forældrerepræsentant i gruppeledelsen 

 

 

 

Formanden startede med at byde velkommen og forklare at dette møde egentlig var sat til d. 19/3, 

men blev aflyst dengang p.gr.a. snestorm. 

 

a. valg af dirigent og referent: 
Henrik Nielsen valgt til dirigent 

Henrik Olsen valgt til referent. 

 

b. beretning fra divisionsledelsen 
Fremlagt af formanden, vedhæftet dette referat side 4 

Derefter var der nogle spørgsmål: 

Åboerne: De tidligere ledere er flyttet fra Ertholmene, er nu ledere i Hammershus gruppe. 

Åboerne er ikke korpsmedlemmer mere, men vil få den hjælp de ønsker, af divisionen/DDS. 

Der er lidt spejderi engang imellem, men ikke noget formaliseret. 

 

Baunehøj: Overskuddet af salget går måske til Outdoor-projektet som var omtalt i beretningen. 

Thorbjørn har kontakt med Erik Friis i korpset. 

 

Beretningen blev herefter godkendt. 

 

c. fremlæggelse af årsregnskabet for det foregående år til godkendelse. 
Årsregnskab for divisionens drift fremlagt, de kritiske revisorbemærkninger blev gennemgået og 

der kom mange gode forklaringer. 

Årsregnskab for ”vandpenge”-regnskab fremlagt med kommentarer: 
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Sidste års á conto fra korpset overskredet med 3.000 kr, de 3.000 kr er ikke udbetalt fra korpset 

endnu. 

Der er allerede næsten brugt dette års 10.000 kr.  

Kassereren har kontaktet korpset flere gange for en afklaring, men ikke fået svar endnu. 

Dette afstedkom en større diskussion om korpsets vilje til at svare eller mangel på samme. 

 

Derefter blev begge regnskaber godkendt. 

 

d. behandling af indkomne forslag 
Ingen forslag indkommet. 

 

e. væsentlige beslutninger om divisionens fremtid, herunder:  

1. forelæggelse af divisionens udviklingsplan med indsatsområder for indeværende år 

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

Formanden fremlagde divisionsledelsens forslag, vedlagt som bilag, s. 6 

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

fastsættelse af divisionskontingent for det følgende år. 

 
Det fremlagte forslag vedtaget, inkl. et kontingent på 0 kr. 

 

 

g. fastsættelse af antallet af divisionsledelsesmedlemmer. 
Seks er et godt tal, så det blev valgt. 

 

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

divisionsledelsen. 
Karin Ann på valg – genvalgt. 

Charlotte Kjølby valgt ind som nyt medlem. 

Thorbjørn på valg – genvalgt, trods at han er fraflyttet øen, da han kommer tilbage i løbet af året, og 

ønsker at fortsætte arbejdet i divisionen. 

 

i. valg af revisor og revisorsuppleant 
Revisor: Jørgen Hammer genvalgt 

Suppleant: Henrik Madsen genvalgt 

 

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

Spejderkorps' kredsrepræsentanter i Friluftsrådet: 
Thorbjørn, der var repræsentant i friluftsrådet, er udtrådt af dette. Der forelå ingen beretning fra 

ham. 

 

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

tilknyttet divisionen. 
Ingen indlæg. 
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l. eventuelt 
1: Hanne Hueg har fået en del historiske papirer om Baunehøj. Hun spurgte hvad hun skulle stille 

op med disse. 

Det blev vedtaget at papirerne scannes og lægges på divisionens hjemmeside, og derefter afleveres 

til den nuværende ejer af ejendommen. 

 

2: Karin Ann mangler nogle referater fra grupperådsmøder og indberetninger fra grupperne. 

 

3: Hjemmesiden bliver i øjeblikket kigget efter af Ruben og Peter, der kommer et kalendersystem 

på siden. 

 

4: Rie fik herefter ordet, for at komme med et længere indlæg: 

Der er p.t. 26.786 medlemmer af DDS 

Korpsledelsen arbejder på ændring af medlemskab af de to verdensorganisationer for spejdere (hhv 

for piger (WAGGGS) og drenge (WOSM)). Således at alle i DDS er medlemmer af WOSM og 

pigerne desuden er medlem af WAGGGS. 
 

DDS har lavet nogle nye aktivitetshæfter, de blev præsenteret.  

Ud over det spændende indhold udmærker hæfterne sig ved at kunne tåle vand. 

De kan ses på www.dds.dk og bestilles på: info@dds.dk 

Og de kan ses på: http://dds.dk/aktivitetspublikationer 
 

 

DDS har gang i flere ting, der alle kan ses på hjemmesiden: 
 

En aktivitetsdatabase. 
 

Gruppegejst; foregår i år 28-29/9 

Et arrangement for gruppeledere, betyrelsesformænd, divisionschefer 

Se mere på: http://dds.dk/arrangementer/2013/gruppegejst 
 

Naturens dag 8/9 

(På Bornholm er det foreningernes dag denne dato, så alle aktiviteter samles ét sted) 
 

App til smartphone:  

woop som giver naturoplevelser dér hvor du er. 
 

www.foreningsredskaber.dk 

 – bl.a. med vejledning til pressemeddelelser, og øvelser i værdier i gruppen. 
 

DDS har fået ny generalsekretær: Charlotte B Thomsen, hun kommer med en baggrund i DGI. 
 

SL2017 er vedtaget som næste landslejr. 
 

Young spokesperson er et nyt projekt der skal få unge mellem 14 og 18 år til at fortælle den gode 

historie, bl.a .med medietræning. 
 

Folkemødet på Bornholm deltager DDS i, til undren for dette mødes fremmødte, da der ikke har 

været nogen kontakt hertil fra korpsets side. 

DDS deltager med et tværkorpsligt samarbejde. 

 

Mødet blev herefter afsluttet af dirigent og formand. 

 

Således hørt og opfattet 

15/5 Henrik Olsen 
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Bilag I, til punkt b 

Divisionsledelsens beretning til Divisionsrådsmødet d. 1.maj 2013. 
Status i divisionen  

Rønne – Hammershus – Vestermarie – (Åboerne) i alt 144 d. 1/1 2012.  D.6/11 2012 er der 156 

medlemmer 

Divisionsledelsens medlemmer og møder 

Vi har været 5 aktive personer i ledelsen, som har haft et godt samarbejde. Dog har Thorbjørn 

Stenholm forladt os ved juletid pga. arbejde i Jylland. Vender forhåbentlig tilbage næste år. 

Vi har holdt møder forskellige steder, som vi plejer. I Sømarken, hos Peter, ved Lyngstauan, i 

Hammershus hytte, hos Marianne, hos Niels Kofoed, og hos Karin Ann. 

Hovedpunkter, som vi har arbejdet med 

 Fordeling af arbejdsopgaver i Divisionsledelsen. Selvom vi er en lille division, er det godt at 

fordele opgaverne, så som Blå/grøn weekend, Sct. Georgs Turnering, Pinsemarch, 

Foreningernes Dag, PR m.m. 

 Blå/grøn turnering blev kun for de små, da de store havde travlt med forberedelser til SL 

2012. Den kommende turnering er i weekenden d. 7.-8.-9. juni. Henrik er tovholder. 

 SL2012. Lejren var en succes, dog havde Bornholm problemer med at få rafter til tiden. 

Dette betød en refusion af prisen på rafter. Der var mange møder op til lejren, og i udvalget 

brugte vi megen tid på at søge fonde til hjælp til transport af materiel. Det lykkedes os at få 

en underskudsgaranti på 10.000 kr. fra Regionskommunen efter et personligt møde med 

dem, samt 5000 kr. fra Nordea-Fonden. Vi havde et godt tværkorpsligt samarbejde på lejren, 

som har betydet, at vi har udvidet blå/grøn turnering på Bornholm til også at omfatte MS og 

Baptisterne. Divisionen bør en anden gang oprette en særlig konto til den slags aktivitet, da 

det giver for meget bøvl at køre det ind over divisionens regnskab, når det er tværkorpsligt. 

På sidste års Divisionsrådsmøde afsatte vi en underskudsgaranti på 10.000 kr. til SL2012, 

men divisionen endte med en udgift på kun 641 kr. 

 Folkemødet. Hammershus deltog med ca. 10 spejdere, som lavede bål og snobrød. Bedre 

placering i år ønskes. Rønne deltager i år sammen med Østkraft. 

 Sømarken og Tværmyr. I årets løb er overdragelsen fra Kirsten Harboe og til Lars Nygaard 

gået i orden. Raftestativ, som endnu ikke er blevet bygget har første prioritet. Derefter skur 

samt beplantning til efteråret. 

 Foreningernes Dag. Tværkorpsligt samarbejde, hvor der blev lavet en fin lejrplads med 

forskellige opgaver, men der var for få gæster generelt. Vi deltog ikke i Store Legedag. 

Dyrskuet er indstillet. Henrik er tovholder. 

 Pinsemarch, hvor vi stillede med poster. Ebbe Frank ønsker afløsning til næste år. Marchen 

kan ses på DDS’s hjemmeside under overskriften: Bliv klar til sommerens fjeldtur.  

 Sct Georgs Gildets turnering var en god oplevelse både for store og små. De lå begge 

omkring Natur Bornholm.De to turneringer evalueres på det årlige kontaktmøde med 

Gilderne. Husk, at man kan søge i Gildernes Fond om hjælp til mindre ting. 

 Aktivitetscenter ” Outdoor Bornholm” har Thorbjørn berettet om. Ligger nu i DGI’s regi, og 

vi venter på deres udspil. Korpset har været interesseret i at høre om det og måske støtte 

økonomisk. 

 Korpsrådsmøde, hvor kun 2 unge fra Rønne deltog og Karin Ann. 

 Hvervekampagne. Bornholmermarked, CF – kasserne. Vi har også lavet et spørgeskema, 

som tages op på møder med grupperne. 

 Divisionen sendte gave til MS70 år og Åbent hus på Spejdercenter Rømeregård. 

 Hjemmeside. Marianne sørger for opdatering. 
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 Vi kan konkludere, at det har været et godt år med megen fokus på SL2012. Vores fokus i 

det kommende år bliver at styrke grupperne – specielt hjælpe Hammershus. 
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Bilag II, til punkt e 

 

Divisionens udviklingsplan 

- Besøge alle grupper og finde ud af, hvad de ønsker sig af divisionen og derved hjælpe dem. 

- Sætte fokus på uddannelse og deltagelse i korpsets arrangementer. 

- Styrke blåt/grønt samarbejde. 

- DC vil besøge Christiansø i maj måned <og snakke spejderarbejde med de ledere, som er 

tilbage. 

 

 


