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Referat
Mødet blev afholdt digitalt. Hovedparten af divisionsledelsen var fysisk samlet hos 

Statens IT i Ballerup og der var omkring 25 deltagere fra grupperne der deltog fra 

distancen. Afstemninger blev holdt via SMS. Mødemateriale ligger på divisionens 

hjemmeside

1. Velkomst

DC Fred og DC Anders bød velkommen og fortalte at divisionsledelsen havde 

besluttet at holde mødet digitalt, grundet det på tidspunktet gældende 

forsamlingsforbud.

2. Valg af dirigent og referent

FLAMINKO Bellis blev forslået og valgt som dirigent. Bellis konstaterede at mødet 

var lovligt indkaldt og redegjorde for den digitale mødeetikette og SMS-systemet til 

afstemning.

DASP Michael blev foreslået og valgt som referent.

3. Beretning fra divisionsledelsen

DASEN Line gennemgik beretningen for divisionens virke i 2019. Beretningen ligger 

på divisionens hjemmeside

Beretningen blev godkendt.

https://ravnsholt.dk/divisionsraadsmoede-2020
https://ravnsholt.dk/divisionsraadsmoede-2020
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4. Beretning fra Friluftsrådet

Sven Krarup berettede:

Der er 23 lokale afdelinger i Friluftsrådet. Hillerød & Allerød hører til Nordsjælland. 

Farum og Birkerød hører til Storkøbenhavn.

Rådet arbejder med hvad der foregår lokalt i natur og skove. Naturstyrelsen arbejder 

med upasset skov, som giver udfordringer ift. brugen af skoven. Repræsentanter i 

kommunernes grønne råd har god indflydelse på denne problemstilling.

Beretning fra Friluftsrådet i Storkøbenhavn Nord, ligger på divisionens hjemmeside.

5. Væsentlige beslutninger om divisionens fremtid

Udviklingsplanen blev gennemgået af DASP Kasper. Planen findes på divisionens 

hjemmeside

 Der blev stemt pr sms. Vedtaget med 20 stemmer for og ingen imod.

6. Behandling af indkomne forslag

Beslutningsforslag B1. Kan ses på divisionens hjemmeside

Råbjergfonden har ansøgt divisionen om tilskud på 10.000 til bygning af shelter til 

Råbjergfonden/grunden. DL støtter forslaget.

Hanne Riber Skov, formand fra Råbjergfonden motiverede forslaget.

Susan (Blackfoot): Kan man få særpris på brug af shelter for Ravnsholt division? 

Hanne: Det er ikke muligt.

Rasmus (Claus Nar): hvad er det samlede budget for projektet. Hanne: 52.500 og man

regner med selvbyg, så det er kun materialer. Kegle: Har det indflydelse på 

divisionens økonomi. Fred: Det vil ikke påvirke vores aktiviteter. Nordea fonden har 

bidraget med 20.000.

Der stemmes pr SMS (som ikke koster noget at sende). 25 stemmer ja og ingen nej 

eller blank. Forslaget er vedtaget. Hanne sagde tak.

https://ravnsholt.dk/files/2020-03/Beslutningsforslag%20B1.pdf
https://ravnsholt.dk/files/2020-03/Ravnsholt%20Udviklingsplan.pdf
https://ravnsholt.dk/files/2020-03/Ravnsholt%20Udviklingsplan.pdf
https://ravnsholt.dk/files/2020-02/%C3%85rsberetning%202020%20for%20Friluftsr%C3%A5det%20Stork%C3%B8benhavn%20Nord.pdf


7. Nyt fra korpsledelsen

Jeppe er tropsleder i 1.Birkerød og medlem af korpsledelsen og deltog uden Marie.

Jeppe fortalte om udviklingsplanen med kernen Modige børn og unge. Det er et 

konkret værktøj som er nemt at anvende. Der er forskellige events i efteråret til alle 

aldersgrupper i korpset. Man kan læse mere på spejder.dk

Der er fokus på at hjælpe med at tiltrække nye ledere. Der er et 

divisionsledelsesnetværk og et klan- og lederevent i efteråret.

Et andet tema er Vildskab i naturen, som indgår i familiespejderdagen 23/8 og 17/10 

Nat i naturen. Familiespejderdagen skal laves selv lige som Sov ude og lign. Det 

konflikter med Plan, men det skyldes at der er mange andre aktører med.

Urban scouting er svaret på tilvæksten af spejdere i de større byer i Danmark. Det er 

både gruppeudvikling og opstart af nye grupper. Se mere på dds.dk.

Spm: Skal land og by hjælpe hinanden?

Jeppe: God ide, som er oplagt.

Bæredygtighed i børnehøjde er et andet tema, der arbejdes med på korpsniveau.

Korpset holde tæt kontakt til myndighederne i denne corona-tid. Check 

dds.dk/coronasmitte. Kan man abonnere? Jeppe undersøger sagen.

Er man presset på gruppeøkonomien, kan man tage kontakt til korpskontoret, som 

kan yde vejledning.

Der er også hjælp at hente ifm. fondsansøgninger. Man kan også KØBE kasserhjælp.

Det er et kæmpe tema hvordan vi starter spejderarbejdet op igen.

Den gode gruppe er stadigvæk en god bog.

Der er spejdernes lejr i Hedeland 23-31/7 2022. Gætter på 40.000 deltagere.

Spejdersport holder 75 års jubilæum. Køb en gave til jer selv eller gruppen.

Korpsledelsen har fokus på at få udviklingsplanen ud og leve, forbedre 

medlemsservice, sikre sund økonomi og revidere love og vedtægter.

Der var ros til Jeppe og hans materiale kan findes på: divisionens hjemmeside

https://ravnsholt.dk/divisionsraadsmoede-2020
https://spejder.dk/


8. Årsregnskab

Regnskabet er blevet udsendt og er tilgængeligt på divisionens hjemmeside

Medlemstallet er stabilt og svagt stigende.

Økonomien er god og vi arbejder på at nedbringe egenkapitalen ved at billiggøre divi-

arrangementer.

Det fungerer godt med arrangementstilmelding på web.

Hvorfor er det gæld til korpset? Det er en periodisering mellem regnskabsår.

Der blev stemt via SMS. 25 for, ingen blanke og ingen i mod. Regnskabet blev 

godkendt.

9. Budget og kontingent

Budgettet er blevet udsendt og er tilgængeligt på divisionens hjemmeside

Der ligges et uændret divisionskontingent til grund for budgettet. Vi budgetterer et 

underskud på 17.000, som primært går til at billiggøre ture. Hanne Riber spørger 

hvor langt egenkapitalen skal ned. DL’s vurdering går på omkring 100.000-150.000, 

så vi har noget sødygtighed ved et fejlslaget arrangement.

Det blev godkendt med 25 for og ingen imod eller blanke.

10. Beretninger

Allikom: Lars Jørgensen repræsenterede Allikom og de lykkedes med at gennemføre 

inden corona. Fuld deltagelse og udsolgt på under en time. Økonomien er fornuftig 

med et mindre underskud på 4.000. Divisionen deltager flot med 25-30% af deltagere

og postmandskab. Nyt hold af postmandskab fra Birkegruppen.

Regnskabet er tilgængeligt på   divisionens hjemmeside  

11. Fastsættelse af antallet af DL-medlemmer

DL ønsker 11 medlemmer. Hanne: Hvor mange DL’ere var med på korpsledelsens 

divitræf. Fred deltog. Marianne: Må man være mere end to pr post? Fred: Der er et 

maksimum for antallet af medlemmer i divisionsledelsen, så i realiteten er grænsen 

12. Hvad siger de andre divisioner til vores struktur? Nogle divisioner er 

https://ravnsholt.dk/files/2020-05/Regnskab_2020_alli.pdf
https://ravnsholt.dk/files/2020-05/Regnskab_2020_alli.pdf
https://ravnsholt.dk/files/2020-03/Regnskab%202019%20m.%20underskrifter.pdf
https://ravnsholt.dk/files/2020-03/Regnskab%202019%20m.%20underskrifter.pdf


projektorganiserede andre mere klassiske som os. Det er noget blandet a la 50/50 og 

diverse hybrider. Der var ingen protester.

12. Valg af divisionsledelse

Valg af divisionskasserer. Nils stiller op. Der stemmes pr SMS: 23 stemte for og ingen 

imod, eller blanke. Nils er dermed valgt for en ny periode.

Valg af divisionsrådsmedlemmer

Vi sagde pænt farvel til Line, som fik en gave efter fire år som DASEN.

Lone Neve fra Brødeskov (mikro) stiller op og fortalte om sig selv.

Der var ingen andre der stillede op og resten af DL var ikke på valg. Der var 25 

stemmer for og ingen imod og blanke. Lone blev dermed valgt.

Den samlede divisionsledelse ser derfor således ud efter valget:

Funktion Navn Valgt senest (årstal)
Divisionschef Fred Slüter 2019
Divisionschef Anders Richter Danielsen 2019
Divisionskasserer Nils Holm 2020
Divisionsledelsesmedlem Jonas Bach Nedkvitne 2019
Divisionsledelsesmedlem Michael Ørnø 2019
Divisionsledelsesmedlem Kasper Hillestrøm 2019
Divisionsledelsesmedlem Rasmus Rahbek 2019
Divisionsledelsesmedlem Nina Wysdorph Friis 2019
Divisionsledelsesmedlem Marie Louise Blauenfeldt 2019
Divisionsledelsesmedlem Merete Ravn 2019
Divisionsledelsesmedlem Lone Neve 2020

13. Valg til revisor/suppleant

Niels Georg Troels-Smith blev valgt og Poul-Henning Appelqvist som suppleant, blev 

valgt.

Der SMS’es og de blev valgt med 25 ja og ingen andre typer stemmer.



14. Beretning fra Råbjergfonden

2019 blev et godt år med god udlejning. Det gør at de for andet år i træk kommer ud 

med overskud. De er meget glade for tilskuddet til nyt shelter. Er der en klan, der 

kunne have lyst til at bygge shelter? 

Regnskabet ligger på divisionens hjemmeside

15. Valg til bestyrelsen af Råbjergfonden

Fonden har en stabil bestyrelse på 4 medlemmer, som stiller op. Hanne og Poul Erik 

er ikke på valg. Jørgen Carstenschiold og Kirsten Bech Jacobsen er på valg i år. Ib er 

en dejlig driftsbestyrer. Man er i øvrigt velkommen i bestyrelsen, hvis man har 

interesse i sagen.

Der var 25 for og ingen blanke eller nej’er, og begge kandidater er dermed valgt.

16. Eventuelt

Der blev sagt tak for et godt møde fra flere sider.

Tak til DAJUN Rasmus Rabæk & crew fra 1. Birkerød for teknikken.

Underskrifter:

Merete Ravn, dirigent

Fred Slüter, DC Anders Richter Danielsen, DC

https://ravnsholt.dk/files/2020-02/R%C3%A5bjergfonden%20-%20%C3%85rsregnskab%202019.pdf
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