
 

 

 

 

 

 

                      Mødet fandt sted onsdag den 24. april kl. 19-21 hos Brødeskov, Hulvejen 29D, 3400 Hillerød  

 

1. Præsentation af Divisionsledelsen  
Divisionschef Fred Slüter præsenterede Divisionsledelsens medlemmer samt medlemsudviklingen i 

divisionen 2013-2019. Udviklingen er stabil på tværs af grupperne, men divisionen har flest medlemmer i 

alderen 7-13 år. I alderen 14 år og opefter falder en del medlemmer fra  Se præsentation her. 

 

2. Valg af dirigent og referent  
Kasper Hillestrøm fra Blackfoot blev valgt som dirigent og Marie Louise Blauenfeldt fra Divisionsledelsen som 

referent. 

 

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

spejderarbejdets værdier og udvikling  
Divisionschef Fred Slüter fremlagde beretningen for 2018-2019, hvor følgende områder har haft 

Divisionsledelsens fokus:  
- Divisionsarrangementerne Forårsturnering og Efterårsarrangement for tropsspejderne, Juniordivi og JuPlaD for 

juniorerne og MIDI for mini, mikro og familiespejdere blev alle gennemført med højt humør og højt deltagerantal.   

- Korpsrådsmødet 2018 var (igen) velbesøgt af delegerede og interesserede fra Ravnsholt Division, der var 

velrepræsenteret i debatter og KOL. 

- Nils Holm og Michael Ørnø fra Divisionsledelsen har udarbejdet en privatlivspolitik for divisionen.  

- Fred Slüter fra Divisionsledelsen har bidraget til udvikling af Gruppeweb 2.0, herunder tilpasning til hytter. 

- Divisionen er udvidet med en ny gruppe i form af Skovskolens Tilflytterklan. Varmt velkommen til jer!  

- Divisionsledelsen har med sin udviklingsplan for 2018-2019 arbejdet for: 

o at skabe gode GL/BE møder (vigtig grundsten for gruppeudvikling, så indsatsen fortsættes) 

o udvikle et nyhedsbrev (succes, indsatsen forsættes) 

o tilbyde lokal lederuddannelse (ingen succes, så stoppes),  

o matchmaking mellem grupper (succes, så lever videre)  

o samarbejde om udvikling af Råbjerggrunden (succes, så lever videre)  

 

4. Væsentlige beslutninger om divisionens fremtid: a. Forelæggelse af udviklingsplan med indsatsområder 

for indeværende år  
Line Junggren Hjorth og Merete Ravn (Bellis) fra Divisionsledelsen fremlagde udviklingsplan for 2019-2020. I 

denne periode vil ledelsen arbejde for: 
o At skabe gode og engagerende møder for GL/BE 

o Samarbejde med andre divisioner, fx om fælles forkorpsrådsmøder 

o Udvikling af samarbejde på grenledermøder 

o Presseindsats, herunder opdatering af divisions info hos kommuner mfl. 

o Intern strømlining, herunder færdiggørelse af divisionshåndbog 

o  

5. Behandling af indkomne forslag. Ingen indkomne forslag 

 

6. Fremlæggelse af det vedlagte årsregnskab for det foregående år til godkendelse  

Divisionskasserer Nils Holm fremlagde årsregnskab for 2018 med bemærkning til det høje indtægtsniveau, 

der skyldes en konservativ budgettering på arrangementer. Udfordringen er håndteret i budget for 2019.  

REFERAT 

https://ravnsholt.dk/divisionsradsmode-2019
https://ravnsholt.dk/files/2019-04/Beretning%20Divisionsledelsen%202018-2019.pdf
https://ravnsholt.dk/files/2019-01/RD%20Privatlivspolitik%20-%2020190129.pdf
https://dds.dk/artikel/gruppeweb-20-er-i-luften
https://da.scoutwiki.org/Skovskolens_Tilflytterklan
https://ravnsholt.dk/files/2019-03/Udviklingsplan%20Ravnsholt%202019-2020.pdf
https://ravnsholt.dk/files/2019-03/Ravnsholt%20regnskab%202018.pdf


Forsøget med anvendelse af Medlemsservice til betaling for divisionsarrangementer viser en positiv 

udvikling ift. betalingsrettidighed. Divisionsrådet drøftede fordele og ulemper ved ordningen, særligt ift. krav 

om anvendelse af betalingskort. Stemningen var for at forsætte ordningen. 

 

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

divisionskontingent for det følgende år.  

Divisionskasserer Nils Holm fremlagde budget for 2019. For at nedjustere indtægterne på 

divisionsarrangementer har divisionsledelsen besluttet af afholde hytteleje for årets arrangementer samt 

nedjustere deltagerprisen for MIDI 2019. 

 

Divisionskontingentet fastsættes til 40 kr. pr. medlem pr. år (uændret ift. 2018). 

  

8. Mundtlige beretninger og dialog 

a. Friluftsrådet. Se skriftlig beretning her 

b. Korpsledelsen. Se udkast til korpsets nye udviklingsplan her  

c. Råbjergfonden. Se årsregnskab for 2018 her  

d. Alligatorløbet. Se regnskab for 2019 her 

 

9. Fastsættelse af antallet af divisionsledelsesmedlemmer under hensyntagen til § 29.3 (minimum 6). 

Divisionsledelsen ønsker at kunne gennemføre makkerordning ift. alle grene samt to divisionschefer og en 

kasserer. Antallet af medlemmer af ledelsen foreslås derfor at være 11 personer. Divisionsrådet stemte for 

11 medlemmer af Divisionsledelsen. 

 

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

a. Valg til Divisionschef(er) 

Fred Slüter blev genvalgt som Divisionschef.  

Anders Richter Danielsen blev valgt som ny Divisionschef. 

 

b. Valg til Divisionskasserer:  

Nils Holm blev genvalgt som Divisionskasserer. 

 

c. Valg til medlemmer af Divisionsledelsen 

Jonas Bach Nedkvitne fra Birkegruppen blev valgt og vil gerne engagere sig i seniorarbejdet. 

Kasper Hillestrøm fra Blackfoot blev valgt og vil gerne engagere sig bredt i divisionsarbejdet. 

Nina Friis fra 2. Birkerød blev valgt og vil gerne engagere dig i juniorarbejdet.  

 

Følgende medlemmer blev genvalgt: 

Rasmus Rahbek  

Michael Ørnø  

Marie Louise Blauenfeldt   

Merete Ravn (Bellis)   

 

Line Junggren Hjorth var ikke på valg og fortsætter i Divisionsledelsen 

 

Divisionsråder gjorde opmærksom på den skæve kønsfordeling i Divisionsledelsen. Dette har 

Divisionsledelsen fokus på og er i dialog med flere mulige kvindelige kandidater, der overvejer at stille op i 

de kommende år.    

 

11. Valg af revisor og revisorsuppleant  

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

revisorsuppleant. 

 

 

https://ravnsholt.dk/files/2019-03/Ravnsholt%20regnskab%202018.pdf
https://ravnsholt.dk/files/2019-02/%C3%85rsberetning%202019%20for%20Friluftsr%C3%A5det%20kreds%20Stork%C3%B8benhavn%20Nord.pdf
https://dds.dk/artikel/ny-udviklingsplan-se-udkast-her
https://ravnsholt.dk/files/2019-02/Raabjerghytten%20regnskab2018.pdf
https://ravnsholt.dk/files/2019-03/Regnskab_2019_Allikom.pdf


12. Valg til Råbjergfondens bestyrelse  

Hanne Riber Skov blev genvalgt som bestyrelsesformand for perioden 2019-2021. 

Poul Henrik Appelqvist blev genvalgt som bestyrelsesmedlem for perioden 2019-2021. 

 

Jørgen Castenschiold var ikke på valg i fortsætter som kasserer 

Kisten Bech Jacobsen var ikke på valg og forsætter som bestyrelsesmedlem 

 

Ib Jørgensen er udpeget af bestyrelsen som driftsbestyrer for Råbjerghytten.  

 

13. Eventuelt 

Leif Tomasson fra ZOO dagsudvalget fremlagde oplæg til et nyt stort arrangement for de mindste spejdere i 

Københavnsområdet. I weekend i maj 2020 løber den første MAJdag af stablen på Frilandsmuseet og 

erstatter ZOO Dag. Læs oplægget her. 

 

Poul Henrik Appelqvist oplyste at han har divisionsmærker på lager. 

 

 

 

 

 

_______________________ 
Dirigent Kasper Hillestrøm 

 

 

 

____________________________ 

Referent Marie Louise Blauenfeldt 

 

 

 

 

 
_____________________________ 

Divisionschef Fred Slüter 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

https://ravnsholt.dk/divisionsradsmode-2019

