
04. april 2019 
 

Divisionsrådsmøde 
Hareskov Division 2019 

___________________________________________________________________________ 
 

1. Velkomst 
2. Valg af dirigent og referent 

Divisionsledelsen foreslår Lasse Høgsted til dirigent og Lise Ravn Nielsen til referent. Lasse 
og Lise er valgt 
Lasse konstaterede at mødet var rettidigt indkaldt.  
 
3. Beretning fra divisionsledelsen 
I løbet af året har divisionen afholdt divisionsturnering med 200 deltagere, divisionslejrbål 
med stort fremmøde, ledermøde med DDS nye programstof, fællesledermøder med input til 
ledergerningen, seniorerne har afholdt mere end 15 arrangementer, seniorerne har også 
afholdt PLAT-kursus med 45 deltagende tropsspejdere og BLÅT (lederkursus).  
Vi har haft en lille medlemsvækst i år på 9 medlemmer.  
2. Herlev Gruppe vandt vandrepokalen for største medlemsvækst på 13% 
 
Beretningen blev godkendt 
 
4. Regnskab 
Som det fremgår af regnskabet har vi et forventet underskud på 7.500 kr 
 
Indtægter: 

➢ Kontingentet er som forventet, ca. 1000 medlemmer. 
➢ Deltagerbetalingen fra PLAT-kurset gik lige op med udgifterne. 
➢ Indtægterne fra divisionsturneringen er større end budgetteret, selvom lederne ikke 

betalte for deltagelse. 
➢ Der har været mindre salg af divisionsmærker, men det var også stort sidste år. 

 
Udgifter: 

➢ Billigere at fremstille de nye divisionsmærker 
➢ Udgifter til divisionsturneringen 
➢ Administration og mødeudgifter 
➢ Udgifter til seniorarbejdet er større end forventet, grundet øget aktivitet. 
➢ Divisionen har støttet Vatelunden efter ønske på sidste års divisionsrådsmøde 

 
Balance: 
Vi har lidt over 108.000 kontant i banken, samt værdipapirer for 96.000. Det har givet et 
renteafkast på 2200 kr.  
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Hensættelser dækker over forudbetaling for PLAT 2019 samt en fremtidig divisommerlejr. 
 
Regnskabet blev godkendt 
 
4. Behandling af indkomne forslag 

1. Walkie Talkies 
Tropsspejderne skal til Sverige på divi, hvor der er dårlig telefonsignal. Derfor foreslår de at 
divisionen indkøber 10 sæt af 2 stk. Walkie Talkies. Der er indsendt 2 forslag. Det første går 
på de billigste for i alt 3000 kr, som dækker divisionens behov. Det andet forslag går på lidt 
dyrere walkie talkies for i alt 7000 kr, som er af bedre kvalitet og har længere rækkevidde. 
 
Divisionsrådet foreslår følgende ændringsforslag: Divisionsledelsen har mandat til at købe 
for op til 10.000 kr i Walkie Talkies, hvis dette giver bedst økonomisk mening. 
Divisionsrådet forventer, at divisionsledelsen har en plan for opbevaring og vedligeholdelse.  
 
Ændringsforslaget er vedtaget 
 

2. Tilskud til seniorsommerlejr 
Divisionens seniorer tager på fælles sommerlejr til Ungdomsøen. De ønsker et tilskud på 200 
kr. pr. deltager, men maksimalt 10.000 kr., for at kunne nedsætte deltagerprisen. 
 
Forslaget er vedtaget. 
 
5. Proces fra spejdercheferne 
Divisionen havde besøg af Susan Hein Eiberg (Spejderchef), som var til stede for at 
fremlægge korpsledelsen bud på Udviklingsplanen 2020. Hun havde også medbragt korpsets 
nye dialogkort. 
 
Udviklingsplanen har 5 elementer: Vildskab i Naturen, Bæredygtighed i Børnehøjde, Urban 
Scouting, Flere Ledere og Modige Børn og Unge. Divisionsrådet diskuterede de 5 elementer 
gennem korpsets nye dialogkort. 
 
6. Divisions udviklingsplan 
Vi har fået ny divisionsledelse, som skal i gang med noget fedt arbejde - og de skulle gerne 
vide, hvor vi skal hen.  
Divisionsledelsen foreslår 3 elementer med udgangspunkt i korpsets udviklingsplan: 

➢ Fortsæt med de gode arrangementer vi allerede har, f.eks. divisionsturnering, 
divisionslejrbålet og PLAT-kurset 

➢ Gode fællesledermøder 
➢ Muligheder for at benytte divisionen som et godt netværk, med fokus på seniorerne og 

gruppelederne. 
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Divisionsrådet havde debat i bordgrupper om de 3 punkter var fyldestgørende og/eller 
mangler noget. 
 
Divisionsrådet besluttede, at da 80% af divisionsledelsen udskiftes, så giver de mandat til den 
nye divisionsledelse om at skrive en udviklingsplan på baggrund af nedenstående pointer, og 
sende denne ud til divisionen.  
Input fra divisionsrådet: 

➢ Der er ikke meget visionært i udviklingsplanen. Hvor vil vi hen? Det vi vil med 
fællesledermøderne er at skabe et større fællesskab. Vi vil også gerne have netværk i 
alle grupper.  

➢ Ambitionsniveauet må gerne sættes op. Fortsætte med at lave nice arrangementer, 
men gerne gøre mere end det. Det kunne være fedt, hvis klanerne holdt åbne 
klanmøder, så hvis der afholdes et godt møde, kan man få flere deltagere. Det vil gøre 
det fedt at være i en lille klan og skabe bedre netværk. Giv klanspejderne et skub, 
sætte ambitionerne op. 

➢ At have endnu mere fokus på vidensdeling og inspiration mellem grenene på 
fællesledermøderne. Altid have ‘tid i grenene’ på møderne som et fast punkt.  

➢ Bedre vidensdeling: Hvilke gode aktiviteter sker der rundt omkring, virtuel 
opslagstavle, det fedeste møde i den sidste måned, lederrekruttering, rum for 
succeshistorier, idéudvikling, mentorordninger på tværs af grupperne. 

➢ Opleve tidligere end som tropsspejder/seniorspejder de store fællesskaber vi har til 
spejder. Fokus på fællesskab hos de yngre grene 

 
7. Fastlæggelse af kontingent 2020 
Divisionsledelsen foreslår uændret kontingent på 2 x 20 kr årligt pr. medlem. 
 
Vi budgetter nogenlunde uændret, da der ikke er ændrede udgifter fra tidligere år. 
Klanspejdernes budgetpost er hævet, da de har stor aktivitet i øjeblikket. Det skal justeres 
med valgte forslag (walkietalkies og seniorsommerlejr). 
 
Kontingent og budget er vedtaget. 
 
8. Fastlæggelse af divisionsledelsens størrelse 
Divisionsledelsen foreslår 11 medlemmer. 
Divisionsledelsens størrelse er vedtaget 
 
9. Valg af divisionschefer, divisionskasserer, samt øvrige medlemmer 
 
Divisionschef: 
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Hans Nørregaard Larsen (Ballerup Spejdergruppe) og Theis Jensby (Alugod Spejderne) 
genopstiller ikke. Louise Bønløkke (Mjølner Gruppe) og Emilie Hyllested Andersen 
(Ballerup Spejdergruppe) opstiller som divisionschefer og blev valgt.  
 
Divisionskasserer: 
Pierre Riget (3. Ballerup Sjangeli) genopstiller ikke. 
Julie Krebs Nansen (Skovlundespejderne) opstiller som kasserer og blev valgt.  
 
Øvrige medlemmer: 
Lise Ravn Nielsen (Ballerup Spejdergruppe) og Daniel Laursen (2. Herlev Gruppe) er ikke på 
valg. 
 
Simon Thomsen (Ballerup Spejdergruppe),  Kira Kaysfeld (Alugod Spejderne), Anders 
‘Elmer’ Elmue (Hjortespring Gruppe) og Anne Padkjær (Ravnehus Spejderne) genopstiller 
ikke. 
 
Til divisionsledelsen opstiller Jonas Bønløkke (Mjølner Gruppe), Rune Esbjerg (2. Herlev 
Gruppe), Sabine Carlis Hansen (Herlev Byspejderne), Mikkel Aaslet (Ballerup 
Spejdergruppe), Helena-Celine Stevelt (Hjortespring Gruppe) og Lasse Winther (Mjølner 
Gruppe). Alle opstillede kandidater blev valgt.  
 
10. Valg af revisor og revisorsuppleant 
Lis Dragsted (2. Herlev Gruppe) genopstiller som revisor. 
Ulla Svensen (Skovlundespejderne) genopstiller som revisorsuppleant. 
 
Lis og Ulla er valgt 
 
11. Beretning fra Friluftsrådet v. Gunnar Brüsch. 
Kreds 20 opfatter 8 kommuner. Vi er en af de mest velfungerende kredse i Danmark. 
 
Hvis en gruppe ikke har hørt fra Friluftsrådet, som har de haft svært ved at finde rundt i de 
frivillige organisationer i deres 8 kommuner, så skal de sende Gunnar en mail for at komme 
med i den nye struktur.  
 
Hvis nogen ønsker en bjælkehytte på 50 m^2, så skal de skrive til gruppelederen i Kong 
Svend Gruppe 
 
Årsberetningen fra Friluftsrådet kan findes på divisions hjemmeside. 
 
12. Beretning fra 2. Herlevfonden v. Gunnar 
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3. Ballerup Sjangeli har købt grunden for Råbroholm og Noatun, hvor 2. Herlevfonden ejer 
hytten. Budgettet har et underskud omkring 250 kr. Dette ser helt fornuftigt ud 
Lejen er fortsat på 2700 kr for en weekend. 
 
Årsberetningen fra 2. Herlevfonden ligger på divisionens hjemmeside. 
 
13. Beretning fra Vatelunden v. Voller 
Indtægterne i år har det ikke så godt, formodentligt grundet bålforbudet. Målet for 2020 er 
40.000 kr. De håber at de 3 divisioner vil benytte hytten mere, samt fantastisk bålvejr. 
Vatelunden har holdt diverse arbejdsdage, arbejdsweekender og møder med stor succes. 
Toilet og køkken skal have en omgang næste år.  
Vatelunden har desværre haft indbrud, hvor bl.a. pulverslukkeren har vasket gulvet. De har 
været i hytten 3 gange i løbet af året. men har forebygget fremtidige ulejligheder. 
Vatelunden siger stort tak for deres nye vindue i køkkenet, sponsoreret af Hareskov Division.  
Derudover en tak for VVS hjælpen til Henrik. 
 
Hareskov Divison opstiller Hans Nørregaard Larsen (Ballerup Spejdergruppe) og Anders 
‘Elmer’ Elmue (Hjortespring Gruppe) til Hytterådet, da Voller stopper.  
 
Årsberetningen fra Vatelunden ligger på divisionens hjemmeside.  
 
14. Eventuelt 
Uddeling af korpsets hæderstegn til Voller Preben Voldby. 
Voller stopper i Vadelundens hytteråd. Hareskov Division har valgt at indstille ham til 
Korpsets Hæderstegn for det store stykke arbejde. Voller har repræsenteret Hareskov Divison 
i Vatelundens hytteråd i 40 år, og været hyttevagt (med få pauser) siden 1991. Formanden 
formoder han har lagt over 1000 timer i hytten. Hareskov Division sagde tusind tak for det 
store arbejde, og gav Voller et stående Tjikkerlikker. 
 
Ekstra beretning fra Korpsledelsen v. Susan Hein Eiberg 
Susan opfordrede på vegne af korpsledelsen til, at grupperne læserne korpsets 
tryghedsvejledning og samværspolitik samt at dialogkortene kommer ud og lever i grupperne. 
Der er stor fokus på ventelister, ejendomsstrategien og medlemsservice. På opfordring fra 
salen fortalte Susan, at der er nye initiativer på vej i medlemsservice og der arbejdes på en 
brugerundersøgelse.  
 
Øen har det godt! Korpsledelsen v. Louis roser divisionen for det store engagement bl.a. ved 
at rykke seniorernes sommerlejr derud. 
 
Afslutning 
Divisionsrådet gav den afgående divisionsledelse et tjikkerlikker og sagde tak for et godt år! 
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