
 

R EFER AT  AF  DI VI S I ON S R ÅDS MØ DE 2 01 8  

Dato:  onsdag den 11. april  

Tid:  kl. 19:00- 21.00  

Sted:  Skjoldmøerne, Stavnsholtvej 49E, 3520 Farum  

  

Referat  
  

1. Præsentation af Divisionsledelsen  

Divisionschef Fred Slüter præsenterede Divisionsledelsens medlemmer samt 

medlemsudviklingen i Ravnsholt Division de seneste år. Gennemsnitligt ses en stabil 

udvikling, men tallene dækker over forskelle i de enkelte gruppers udvikling. Enkelte har 

oplevet stor vækst, mens andre har oplevet det modsatte. DL vil derfor forsat fokusere sine 

kræfter på praktisk hjælp til gruppeudvikling.  

  

2. Valg af dirigent og referent  

Kasper Hillestrøm blev valgt som dirigent.  

Marie Louise Blauenfeldt blev valgt som referent.  

  

3. Beretning fra Divisionsledelsen med særlig fokus på, hvad divisionen har gjort for at 

fremme spejderarbejdets værdier og udvikling  

Divisionschefer Henriette Tolstrup og Fred Slüter fremlagde beretningen for 

Divisionsledelsens arbejde 2017-2018. Herunder understøttelse af planlægning og afvikling 

af MIDI, JuniorDivi, Forårsturnering samt StorKlanMøder. Status for udviklingsplan 2017-

2018 blev efterfølgende præsenteret:  

- Divisionsledelseshåndbog: Version 1 ligger på Ravnsholt.dk og dokumenter opdateres 

løbende og efter behov. Stort tak til Nils Holm for bidrag.  

- GL/BE arrangementer: Indsatsen for understøttelse af GL/BE samarbejdet blev taget 

godt imod ifbm. arrangement i 2018, hvor i alt ni grupper deltog.  

  



- Kursus for nye ledere. Desværre aflyst i 2017 pga. udfordringer med tilmelding og 

kommunikationskanaler. Kurset er fortsat efterspurgt og tages op igen i 2018/2019.  

- Dialog om aktiviteter på Raabjerg grunden. Dialogmøde i 2018 og opgradering af 

hjemmeside, Google Maps, Facebook side mv. Dialogen fortsættes i 2018 og i 

forbindelse med afholdelse af Forårsturnering 2018 på Raabjerg-grunden optages film 

til yderligere PR-arbejde.  

- Divisionsduelighedstegn til uniformen. God idé, men desværre ikke mulig at løfte for DL 

i denne omgang.  

- Udvikling af app til spejderaktiviteter. Aflyst pga. for mange konkurrerende tilbud.  

 Beretningen blev godkendt og kan findes i sin fulde længde på divisionens hjemmeside.  

  

  

4. Seneste nyt fra korpset.  

Korpsledelsesmedlem Sine Marie Obel fortalte om sit arbejde i KOL, hvor hun primært 

fokuserer på ungearbejdet. Hun berettede følgende nyt fra korpset:  

- KOL har på vegne af DDS sammen med de øvrige medlemmer af Spejderne besluttet at 

afholde en ny Spejdernes Lejr i 2022.  

- Benedikte Marie Kaalund er pr. 1. maj 2018 ansat som ny generalsekretær for DDS.  

- KOL arbejder med en ny udviklingsplan og en ny vision 2030 for korpset, der skal 

vedtages på KRM i 2019. Alle inviteres til at deltage i processen, da KOL meget gerne 

vil have inputs fra hele korpset.  

  

5. Væsentlige beslutninger om divisionens fremtid:  

a. Forelæggelse af udviklingsplan med indsatsområder for indeværende år. 

Divisionsledelsen fremlagde i fællesskab en udviklingsplan for 2018-2019 med fem 

indsatsområder:  

- Forberedelse af grupperådsmøder  

- Skabe opmærksomhed om divisionsarbejdet  

- Kursus for nye ledere og tropsspejdere  

- Samarbejde om aktiviteter på Raabjerg-grunden  

- Test af match-making mellem grupper  

Divisionsledelsen vil fokusere på at videreføre flerårige indsatsområder fra udviklingsplan 

20172018 samt at nedjustere antallet af indsatser, så de kan realiseres.  

Der var enkelte kommentarer fra divisionsrådet ang. kurser for tropsspejdere: Det blev fremhævet 

at der for 10-15 år siden var gode erfaringer med PLAST (kursus for patruljeledere og assistenter i 

divisionen) og der blev spurgt ind til afklaring af hvem der skal løfte opgaven at lave kurserne. 

Divisionens udviklingsplan blev vedtaget og kan findes i fuld længde på divisionens 

hjemmeside.  

  



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

øvrige beslutninger.  

  

6. Behandling af indkomne forslag. Ingen indkomne forslag 

  

7. Fremlæggelse af de vedlagte årsregnskab for det foregående år til godkendelse 

Divisionens kasserer Nils Holm gennemgik årsregnskab for 2017. Der har i årets løb været 

problemer med betaling til divisionsarrangementer, hvorfor divisionsledelsen nu forsøger 

med betaling via medlemsservice. Forsøget evalueres ultimo 2018.  

Regnskabet og blev godkendt og kan findes sammen med regnskabsberetning på divisionens 

hjemmeside.  

  

  

8. Vedtagelse af justeret budget for indeværende år og vedtagelse af budget og fastsættelse 

af divisionskontingent for det følgende år. Budgettet er vedlagt.  

Divisionens kasserer Nils Holm præsenterede budget for indeværende år. Kontingentsatsen er 

uændret ift. 2017.  

Der blev spurgt hvorfor kontingent for CONTRA ikke var med i budgettet. Dette er en 

forglemmelse. Det præciseres at divisionen fortsat betaler DASen’ernes kontingent til 

CONTRA. Budgettet blev godkendt. 

  

  

9. Matchmaking  

Præsentation af metode til deling af konkrete erfaringer 

og viden mellem grupper. Grupperne leverede en række 

spændene konkrete forslag, erfaringer og idéer til deling 

og opfordres til at tage kontakt til hinanden. Oversigten 

lægges ud på divisionens Facebook side.  

  

10. Beretninger  

Spejdermuseet på Holmen  

(http://www.spejdermuseet.dk/), Allikom  

(http://alligator.dk) samt Råbjergfonden  

(http://raabjerg.spejder.dk) gennemførte mundtlige 

beretninger/præsentationer af deres arbejde i 2017.  
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Til Råbjergfondens bestyrelse blev følgende valgt:  

- Jørgen Castenschiold til valg for perioden 2018-2020.  

- Kirsten Bech Jacobsen til valg for perioden 2018-2020  

  

Råbjergfondens bestyrelse består fremover af følgende personer:  

- Hanne Riber Skov, formand, Palnatoke gruppe, valgt i 2017 for 2 år  

- Jørgen Castenschiold, kasserer, tidligere 1. Lillerød gruppe, valgt i 2018 for 2 år - Poul 

Henrik Appelqvist, 2. Birkerød gruppe, valgt i 2017 for 2 år - Kirsten Bech Jacobsen, 

Blackfoot gruppe, valgt I 2018 for 2 år.  

  

Som driftsbestyrer virker endvidere 

- Ib Jørgensen, Blackfoot gruppe.  

 Det er bestyrelsen selv der vælger en driftsbestyrer, som tiltræder bestyrelsen. 

Bestyrelsen har til hensigt at fortsætte med Ib Jørgensen som driftsbestyrer.”  

  

  

11. Fastsættelse af antallet af divisionsledelsesmedlemmer under hensyntagen til § 29.3 

Divisionsledelsen fremlagde en målsætning om at have makkerpar på alle poster 

(kassererposten undtaget) og ønsker antallet af medlemmer fastsat til 11 personer. 

Divisionsrådet fastsatte antallet til 11 medlemmer. 

12. Valg af 1-2 divisionschefer, divisionskasserer og øvrige medlemmer af Divisionsledelsen. 

Divisionscheferne er begge valg for en toårig periode i 2017 og er derfor ikke på valg. 

 a. Valg til divisionskasserer 

Nils Holm blev genvalgt som divisionskasserer for en toårig periode 

b. Valg til medlemmer af Divisionsledelsen 

Line Junggren Hjorth blev genvalgt for en toårig periode. Øvrige medlemmer af 

divisionsledelsen er ikke på valg. 

13. Valg af revisor og revisorsuppleant 

Niels Georg Troels-Smith blev genvalgt som revisor og Poul-Henrik Appelqvist blev genvalgt 

som revisorsuppleant. 

  



 

14. Eventuelt 

- Divisionsledelsen annoncerede at der afholdes Ravnerock for alle ledere og seniorer på 

Gillastig den 18.-20. januar 2019. Sæt kryds i kalenderen. 

- DASEN Anders Richter Danielsen informerede om Megaklanmøde på DTU den 17. maj 

2018. Tilmelding via CONTRAS Facebook side samt divisionens hjemmeside. Evt. interesse 

for postmandskab kan henvende sig til Anders. 

- Poul-Henrik Appelqvist oplyste, at han har 4000 divisionsmærker og 50 gule 

divisionstørklæder på lager. 

 

 

Underskrifter  

______________________10. maj 2018 

Fred Slüter, divisionschef  

______________________ ______________________11. maj  2018 

Marie Louise Blauenfeldt, referent  Henriette Tolstrup, divisionschef  

______________________   

Kasper Hillestrøm , di rigent   

11 . maj  2018 


