
D E T D A N S K E S P E J D E R K O R P S 
Ravnsholt division 
 

Referat af Divisionsrådsmødet, 10. april 2014 i 1. Birkerøds hytte 

1. 1. 1. 1. Valg af dirigent og referentValg af dirigent og referentValg af dirigent og referentValg af dirigent og referent    

Dirigent: Lars Nissen, Referent: Niels Troels-Smith 
 

2. Beretning fra divisionsledelsen med 2. Beretning fra divisionsledelsen med 2. Beretning fra divisionsledelsen med 2. Beretning fra divisionsledelsen med særlig fokus på, hvad divisionen har gjort for at særlig fokus på, hvad divisionen har gjort for at særlig fokus på, hvad divisionen har gjort for at særlig fokus på, hvad divisionen har gjort for at 

fremmefremmefremmefremme    spejderarbejdets værdier og udviklingspejderarbejdets værdier og udviklingspejderarbejdets værdier og udviklingspejderarbejdets værdier og udvikling    

DC Jeppe og DC Susan Nielsen præsenterede beretningen:   
1057 spejdere i divisionen – heraf 179 ledere. 
Udgangspunkt for beretningen var udviklingsplanen for 2013. Hovedpunkterne var: 

Afklaring af rollerne mellem divisionsassistenterne 
Det nye ravnsholt.dk er under udvikling, tanker om nye medier. Gruppelederne har være 
inddraget i processen, og har lavet et oplæg. 
Knyttet bånd til andre – nabodivisionerne, formøde til korpsrådsmøde blev dog begrænset 
af stormvejr. 
Uddannelse på programmet: promovere korpsets tilbud – SUS udvalg – tale uddannelse 
med GL’er, udbud af mikro/mini leder kursus, som dog ikke fil stor opbakning. Ideen er at 
komme ud med en basispakke, som kan tilpasses til den enkelte gruppe 
 
Succes med fælles bus til korpsrådsmøde. 
Leder/seniordag med udfordringer. 

 
Beretningen blev godkendt. 
 

3. 3. 3. 3. Fremlæggelse af det vedlagte årsregnskab for det foregående år til godkendelseFremlæggelse af det vedlagte årsregnskab for det foregående år til godkendelseFremlæggelse af det vedlagte årsregnskab for det foregående år til godkendelseFremlæggelse af det vedlagte årsregnskab for det foregående år til godkendelse....    
 
Divisionskasserer Nils Holm fremlagde det reviderede regnskab. 
Nils efterlyste bedre opfølgning fra grupperne ved betaling for deltagelse i arrangementer. 
Alligatorløbet er en aktivitet, der hører under divisionens ’paraply’ 
Fremtidig vil divisionens nye ranvsholt.dk også komme til at omfatte en betalingsløsning. 
Regnskabet blev godkendt. 
 

4. 4. 4. 4. Behandling af indkomne forslag, hvis sBehandling af indkomne forslag, hvis sBehandling af indkomne forslag, hvis sBehandling af indkomne forslag, hvis sådanne er fremkommet rettidigt.ådanne er fremkommet rettidigt.ådanne er fremkommet rettidigt.ådanne er fremkommet rettidigt.    
Der var ikke indkommet forslag 
 

5. Væsentlige beslutninger om divisionens fremtid:5. Væsentlige beslutninger om divisionens fremtid:5. Væsentlige beslutninger om divisionens fremtid:5. Væsentlige beslutninger om divisionens fremtid:    

Forelæggelse af udviklingsplan med inForelæggelse af udviklingsplan med inForelæggelse af udviklingsplan med inForelæggelse af udviklingsplan med indsatsområder for indeværende årdsatsområder for indeværende årdsatsområder for indeværende årdsatsområder for indeværende år    

Susan forelagde oplægget til udviklingsplan – der var udsendt inden mødet. 
Divisionsrådet godkendte udviklingsplanen. 
 

Beslutninger i øvrigt om divisionens udvikling, spejderarbejde mv.Beslutninger i øvrigt om divisionens udvikling, spejderarbejde mv.Beslutninger i øvrigt om divisionens udvikling, spejderarbejde mv.Beslutninger i øvrigt om divisionens udvikling, spejderarbejde mv.    

DC Jeppe fremlagde tankerne om det nye ravnsholt.dk: 

3 scenarier: 

Gruppeweb 

Gratis platform 

Betale sig til udvikling. 

Der indgår dels nogle faciliteter som er ’Need To’ og nogle ’Nice To’ – som indgår i overvejelserne. 



Der tænkes i en løsning baseret på produktet ’Drupal’ – kombineret med egen og købt udvikling. 
Planen for lancering peger på ’need to know’ 1. august – efterfulgt af Nice To Know, i samarbejde 
med brugerne 
 

6. Vedtagelse af justeret budget for indeværende år og vedtagelse af budget og 6. Vedtagelse af justeret budget for indeværende år og vedtagelse af budget og 6. Vedtagelse af justeret budget for indeværende år og vedtagelse af budget og 6. Vedtagelse af justeret budget for indeværende år og vedtagelse af budget og 

fastsættelse affastsættelse affastsættelse affastsættelse af    divisionskontingent for det fdivisionskontingent for det fdivisionskontingent for det fdivisionskontingent for det følgende år. Budgettet er vedlagt.ølgende år. Budgettet er vedlagt.ølgende år. Budgettet er vedlagt.ølgende år. Budgettet er vedlagt.    
Udgangspunkt for budget 2014 – 2015 er et niveau, der svarer til det forløbne år, og dermed også 
fastsættelse af kontingentet. 
Lidt større hytteleje i 2014 end 2015 pga senior/ledertur. 
Budgettet blev godkendt 
 

7. 7. 7. 7. Fastsættelse af antallet af divisionsledelsesmedlemmer under hensyntagen til § 29.2Fastsættelse af antallet af divisionsledelsesmedlemmer under hensyntagen til § 29.2Fastsættelse af antallet af divisionsledelsesmedlemmer under hensyntagen til § 29.2Fastsættelse af antallet af divisionsledelsesmedlemmer under hensyntagen til § 29.2    

Ønsket er minimum 7 medlemmer. 
 

8. Valg af 18. Valg af 18. Valg af 18. Valg af 1----2 divisionschefer, divisionskasserer og øvrige medlemmer af 2 divisionschefer, divisionskasserer og øvrige medlemmer af 2 divisionschefer, divisionskasserer og øvrige medlemmer af 2 divisionschefer, divisionskasserer og øvrige medlemmer af 

divisionsledelsen.divisionsledelsen.divisionsledelsen.divisionsledelsen.    

 
Ikke på valg: 
Divisionschef Susan Nielsen 
Divisionschef Jeppe Jensen 
Marie Louise Blauenfeldt 
 
På valg – og genopstiller: 
Divisionskasserer Nils Holm 
Rasmus Rahbek 
Lene Friis 
 
Genopstiller ikke: 
Josefine Holm Nielsen 
Lasse Nielsen 
 
Opstillet: 
Sebastian fra Brødeskov 
 
De (gen-)opstillede blev alle valgt. 
 

9. Valg af revisor og revisorsuppleant9. Valg af revisor og revisorsuppleant9. Valg af revisor og revisorsuppleant9. Valg af revisor og revisorsuppleant    
Niels Georg Troels-Smith er villig til genvalg som revisor og Henrik Sunekær er villig til 
genvalg som revisorsuppleant 
Genvalgt. 

Pause 
Vi genoptager divisionsrådsmøde rundt om bålet: 
 

10. Skriftlig beretning 10. Skriftlig beretning 10. Skriftlig beretning 10. Skriftlig beretning fra Det Danskefra Det Danskefra Det Danskefra Det Danske    Spejderkorps’ kredsrepræsentant i Friluftsrådet.Spejderkorps’ kredsrepræsentant i Friluftsrådet.Spejderkorps’ kredsrepræsentant i Friluftsrådet.Spejderkorps’ kredsrepræsentant i Friluftsrådet.    
www.friluftsraadet.dk. 
Skriftlig beretning fra Gunnar Brüsch bliver vedlagt referatet / udsendt. 
 

11. Beretning fra spejdercentre og arrangementer 11. Beretning fra spejdercentre og arrangementer 11. Beretning fra spejdercentre og arrangementer 11. Beretning fra spejdercentre og arrangementer tilknyttet divisionentilknyttet divisionentilknyttet divisionentilknyttet divisionen    

 
a. Forårsturneringen 
To tropsspejdere fortalte om deres gode oplevelser ved Forårsturneringen, der havde en ramme 
med nødhjælp, og ellers var en rigtig god klassisk turnering. 
 



b. Korpsledelsen 
Sebastian fra korpsledelsen fortalte om korpsets visioner og planer. 
Divisionsrådet blev inddraget i en hurtig opgave med prioritering af de vigtigste emner for korpsets 
udviklingsplaner. Dette bliver samlet og brugt i et udviklingsseminar 10. maj på Ryekol 
 
c. Råbjergfonden (www.råbjerghytten.dk) 
Vi fik en status og beretning fra Råbjerghyttens bestyrelse. Der må meget gerne komme lidt flere af 
grupperne til det dejlige område. 
Divisionsrådet vælger medlemmerne til Råbjergfondens bestyrelse. 
Bestyrelsen indstillede Jørgen Castenschiold (kasserer), der blev genvalgt for perioden 2014 - 16 
Hanne Rieber Skov, Poul Henrik Appelqvist og Pia Bielefeldt er ikke på valg 
 
d. Allikom (www.alligator.dk) 
Endnu en gang havde de ni ildsjæle haft succes med at planlægge og gennemføre løbet, det 
51’ende. Denne gang med en ramme om historie og storpolitik – der blev henlagt til en Korsikansk 
kulisse. 
Divisionen har modtaget regnskabet for 2014 med budget 2014.Der var et acceptabelt mindre 
underskud 
 
e. Colleruphus (www.dds.dk/colleruphus) 
Ravnsholt Division har pt ingen medlemmer i Colleruphusudvalget 
 

12. Eventuelt12. Eventuelt12. Eventuelt12. Eventuelt    
Tag nu og udnyt de gode tilbud om uddannelse fra både korps og division 

Deltagelse i km-vandringer – en enkelt 100 km 

Tjikkerlikker til de to afgåede divisionsledelsesmedlemmer Josefine og Lasse 

 

Således opfanget og refereret 

 

Niels Troels-Smith 


