DET DANSKE SPEJDERKORPS

Bornholms Division
Referat fra
Divisionsrådsmøde
Afholdt 10/5 i "Skrynan” Skrædderbakkevej 1, 3700 Rønne
Deltagere:
Divisionsledelsen:

Hammershus Gruppe:
Vestermarie gruppe:

Rønne gruppe:

Gæst:

Karin Ann Nissen DC
Marianne Holo DK
Mejse Holm DM
Kirsten Harboe DM var til stede i starten af mødet
Mejse Holm Leder
Signe West Leder
Lotte Strand GF
Gry Noer ung i bestyrelsen
Mathias Bojesen Leder
Nils Dibber, trops- og fam.spejdleder
Matthias Koch Pedersen GL, TL og Best. Medl.
Lukasz "Thomas” Matraszek Leder
Henrik Olsen gift m. Marianne H. indkaldt som mulig referent

a. Valg af dirigent og referent:
Signe valgt som dirigent
Henrik valgt som referent
Signe startede med at konstatere at mødet var korrekt indkaldt og så gik vi i gang.
b. Beretning fra divisionsledelsen med særlig fokus på. hvad divisionen har gjort for at fremme
spejderarbejdets værdier og udvikling
Da referatet er forsvundet elektronisk, er bilag A et fotografi af beretningen. Se bilag A
Der blev specielt fremhævet:
Der er lige nu 153 medlemmer i DDS Bornholms division
Vedr. Tværmyr: Hele indsigelsen til kommuneplan om trætophytter blev læst højt.
Der har netop været afholdt Burgundialejr, som en forlejr til SL2022, der deltog 66 spejdere.
Efterfølgende debat
- viste stor opbakning til indsigelsen vedr. trætophytter. Det er ikke aktuelt at sælge grunden lige
nu. Divisionen vil vente og se konsekvenserne af byggeriet. Pladsen er ikke meget benyttet.
Opfordring til at bruge pladsen.
- Mejse fortalte at Kim Fuglsang stopper med at lave natløbet; Mørket, som KF og Mejse har
lavet sammen i fire år. Mejse vil ikke fortsætte som arrangør, så hun opfordrede grupperne til at
stille med nogle der vil arrangere Mørket. Mejse vil gerne hjælpe med sm viden, men ikke
lede/arrangere løbet.

c. Fremlæggelse af årsregnskabet for det foregående år til godkendelse.
Regnskab og revisorkommentarer blev fremlagt. Der blev gjort opmærksom på at Tværmyr er ny
som indtægtskilde, dette p.gr.a højlyngsstien, hvor der er nogle der betaler for at overnatte på
Tværmyr.
Regnskabet blev herefter 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.
Karin Ann fremlage udviklingsplanen, som det kan læses i bilag B, handler det meget om at få
divisionen til at fungere og ikke så meget andet.
Se bilag B. Også her er den elektroniske udgave forsvundet. Derfor er bilaget et foto.

f. Vedtagelse af justeret budget for indeværende år og vedtagelse af budget og fastsættelse af
divisionskontingent for det følgende år.
Der opstod en diskussion om de øgede priser på rafter, el og vand. Det blev besluttet at der ikke
ændres i det foreslåede budget, bl.a. ud fra viden om at der sjældent bliver brugt alle de penge
budgettet lægger op til.
Budgetforslaget blev herefter vedtaget, inkl. et kontingent på 0 kr for grupperne.
g. Fastsættelse af antallet af divisionsledelsesmedlemmer under hensyntagen til § 29. stk. 3.
Under behørig hensyntagen til pkt. h, blev det vedtaget at otte er et godt antal i ledelsen.
h. Valg af en eller to divisionschefer, divisionskasserer og øvrige medlemmer af divisionsledelsen
Da der er kommet nye vedtægter for DDS, skulle hele DL vælges, og der skulle besluttes for
hvor lang tid de enkelte medlemmer bliver valgt.
Det blev vedtaget at fortsætte som planlagt ud fra valgene sidst:
Karin Ann Nissen, valgt som divisionschef
Charlotte Bjørnager Kjølby
Jesper Clausen,
og Mejse Holm
Marianne Holo valgt som divisionskasserer
og Kirsten Harboe
Som nye i bestyrelsen blev
Signe West og
Lukasz Matraszek

blev herefter genvalgt for ét år

blev herefter genvalgt for to år

valgt for to år.

i. Valg af revisor og evt. revisorsuppleant
Jørgen Hammer og Henrik Madsen genvalgt. Der blev udtrykt stor tak for deres indsats.

j. Skriftlig eller mundtlig beretning fra en eller flere af Det Danske Spejderkorps’
kredsrepræsentanter i Friluftsrådet.
Der var ingen til stede der kunne give denne beretning. Det viste sig at der var usikkerhed om
hvem der repræsenterer DDS i øjeblikket.
k. Beretning fra spejdercentre og større arrangementer.
Ved Karin Ann: Eneste center på Bornholm er Rømeregård. Der har netop været afholdt
Burgundialejr. Der afholdes normalt en del sommerkurser for alle interesserede, men på grund af
SL2022 afholdes der ingen kurser denne sommer.
l. Eventuelt.
Der blev spurgt til antallet af spejdere i de forskellige grupper. Det blev en meget lang snak om
problemer med for få ledere og generationsskifte. Specielt Vestermarie Gruppe har store
problemer. Der kom en del forslag til hjælp til Vestermarie Gruppe, og flere af de andre vil gå
hjem og høre med deres gruppe om og hvordan de kan hjælpe.
Kl 21:00 takkede Signe for god ro og orden, og sådan sluttede dette års divisionsrådsmøde.

Bilag A Divisionsledelsens beretning

pMsfonsledelsens beretning til DIvlslonsrAdsmødet d. 10. ma| 2022
Status I dlv/sionpn d, 1, maj 203?
Vestprinarie 44, Hammershus 22, Remne RO, diwislomledelsen / i all lr> i i Rnrnholms Division
Division siede Isens rfiedlemmer: Marianne Holo, Karin Ann Nissen, Kirsten Harhoe,
Holm, Jesper Johnsen Clausen

Charlotte Kjelby,

M»jse

Vi har holdt 4 moder siden sidste generalforsamling 16/6 Rengøring i Sømarken, 9/R hos Marianne, 9/12 I
Hammershus julehygge, 21/2 2022 hos Marianne.
Hovedpunkter, som vi har arbejdet med:
1. Sømarken har haft pæn udlejning sidste år, også selvom vi sørgede for, at der Ikke kom for mange
på samme tid pga. Corona Se Kirstens bilag. Vigtigt med opbakning til rengøring og klargøring af
pladsen Inden udlejningen starter. Vi har nu en person, som tager sig af bookingen Ingen
campingvogne og autocampere. VI har muligvis en person, som vil tage sig af at kontrollere
lejrpladserne ved afrejse mod et mindre honorar.

2. Tværmyr, vores dejlige primitive lejrplads i Rutsker Højlyng, kom til at tage megen af vores
opmærksomhed i det forgangne år. Birkelund feriehusudlejning, som er vores nabo, ønsker at
opfører 7 trætophytter-feriehuse i umiddelbar nærhed af vores grund, - hytter I op til 7 m højde,
nogen af dem 10 m fra vores skel, med renovation, indlagt vand og strøm og en p plads med plads
til 11 biler ved Højlyngsstien.
Kommunalbestyrelsen vedtog før jul at sende det i høring, og divisionsledelsen besluttede at afgive
svar. Jeg vil faktisk læse vores svar for jer, da vi er flere, som har brugt rigtig megen tid på det.
Oplæsning
Trætophytter i Rutsker Højlyng blev vedtaget af kommunalbestyrelsen d. 31. marts med 13
stemmer mod 10.
3. Burgundialejren blev udsat fra sidste efterår pga. mange udsatte fester o. lign. og til 6. - 8. maj i år.

Så vi havde en fin lejr i sidste weekend, som var tænkt som en forlejr til SL22. Alt var planlagt fra
sidste år, men vi kunne godt mærke, at det krævede lid at få alle samlet igen. Vi var ca. 66
deltagere. Jeg har kun hørt ros fra alle. Dejligt at de 2 Set. Georgs Gilder på Bornholm stadig spiller
så stor en rolle, både til lejrbålet, natløbet og de smås løb.
4. Spe/dermarchen sidste år blev anderledes end den plejer. Vi kaldte den Bornholm rundt sammen
og hver for sig. De enkelte grupper planlagde selv deres rute, og sørgede selv for al forplejning. I år
er vi tilbage til en almindelig Spejdermarch, som jo ligger i pinsen. Der er endnu ikke tilmeldt så
mange.
5. SL22 er jo den store fælleskorpslige spejderlejr ved Hedeland uden for København.
Vi har holdt en del møder i det lille udvalg bestående af repræsentanter fra alle deltagende
grupper, og det ser godt ud. Vi havde møde i går og vi bliver 90 deltagere i alt i underlejren Greve i

Fortet. Der holdes endnu et møde inden lejren. KFUM spejderne medtager deres store mastesejl,
som kan samle alle, og vi snakkede om, at
DDS Division bekoste et bornholmsk flag til
it måske kunne
ku
en 10 m høj fælles flagstang.
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Bilag B: Divisionsledelsens udviklingsplan:

Udviklingsplan for 2023:Vores vision er fortsat at kunne fungere som en division og støtte

grupperne og fortsat drifte vores lejrpladser Sømarken og Tværmyr, samt at medvirke til, at der
fortsat laves spejderaktiviteter for divisionens/øens spejdere.

