
 
 
 

 
 

  

D I V I S I O N S R Å D S M Ø D E  2 0 2 1  

 

 

Torsdag den 27. maj kl. 19:00 hos 2. Birkerød, Hestkøb Vænge 22B, 3460 Birkerød 

Mødet startede kl. 19:00 og blev afsluttet ca. kl. 20:45. Der var omkring 40 fremmødte 

 

 

 

1. Velkomst og præsentation af Divisionsledelsen 

DC’erne Fred & Anders bød velkommen, og introducerede retningslinjer ifm. Corona-restriktioner. 

Medlemmerne af divisionsledelsen blev introduceret. 

2. Valg af dirigent og referent 

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

indkaldt. DASP Michael blev foreslået og valgt som referent. 

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

spejderarbejdets værdier og udvikling 

DC Fred gennemgik beretningen for divisionens virke i 2020. Beretningen ligger på divisionens 

hjemmeside. Beretningen blev godkendt. 

4. Mundtlig beretning fra Friluftsrådet kreds Storkøbenhavn Nord 

Sven Krarup berettede: 

Der er 23 lokale friluftsråd. Hillerød & Allerød hører til Nordsjælland. Farum og Birkerød hører til 

Storkøbenhavn. Rådet arbejder med en ny strategi om at naturen skal være åben og tilgængelig for 

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

 

5. Væsentlige beslutninger om divisionens fremtid: 

a. Forelæggelse af udviklingsplan med indsatsområder for indeværende år 

Udviklingsplanen blev gennemgået. Vi har valgt temaet ”Vildskab i naturen”. Der vil komme 

en række tilbud til spejdere og ledere i efteråret. 

Planen findes her:  

Udviklingsplanen blev vedtaget. 

6. Behandling af indkomne forslag, hvis sådanne er fremkommet rettidigt. De skal i givet fald være 

Divisionschefen i hænde seneste 14 dage inden mødet. Brug dc@ravnsholt.dk 

Der er ikke indkommet nogle forslag 

  

https://www.google.dk/maps/place/Hestk%C3%B8b+V%C3%A6nge+22B,+3460+Birker%C3%B8d/@55.831931,12.406561,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x465245f031c820e7:0xffb847303484a249!8m2!3d55.831928!4d12.408755
https://ravnsholt.dk/files/2021-05/Beretning%20Divisionsledelsen%202020-2021.pdf
https://ravnsholt.dk/files/2021-05/Beretning%20Divisionsledelsen%202020-2021.pdf
https://ravnsholt.dk/files/2021-04/%C3%85rsberetning%202021%20for%20Friluftsr%C3%A5det%20Stork%C3%B8benhavn%20Nord.pdf
https://ravnsholt.dk/files/2021-04/Udviklingsplan_0.pdf
mailto:dc@ravnsholt.dk


 
 
 

 
 

7. Nyt fra Korpsledelsen 

Korpsledelsen var stærkt repræsenteret ved Karen Risør Bjerre, Thomas Frankel Goul og Mathias 

Bjerg. 

Det har været et corona-år, men vi kommer stærkt igen. Der er aktuelt kommet 700 nye spejdere i 

korpset. Alle håber der kommer sommerlejre i år. Det forventes også at der bliver afholdt fysisk 

korpsrådsmøde i Billund, hvor et hovedtema er nye vedtægter. Der er online opsamlingsmøde 16/6 

på den proces og forslag skal være inde inden 15/8. Der søges efter friske kandidater til 

korpsledelsen. 

 

Korpsets udviklingsplan fokuserer på at vi skal være flere spejdere – dels gennem etablering af 

nye grupper og dels gennem vækst i de eksisterende. Der er meget at vinde ved at minimere 

frafald. Nøglen ligger i det gode spejderarbejde, som korpset vil støtte op omkring. 

Der er et styrket samarbejde med Spejder Sport og medlemsservice bliver relanceret. Der kommer 

onlinekurser til nye ledere og et væld af andre aktiviteter – følg med på nettet. Det forventes at der 

er Plan igen i 2021. 

 

Der er Spejdernes Lejr i 2022 på Hedeland mellem Taastrup og Roskilde. 

 

Mette SM: Er der også fokus på at få flere ledere? Det kunne KL bekræfte. 

 

Bente Ellebye opfordrede til at holde Ledertræf, som i gamle dage. 

 

Rasmus CN: Er der tanker om brugerinddragelse i forhold til Medlemsservice. Mathias KL: Det er 

komplekst og dyrt med mange ønsker til medlemsservice. Lige nu er fokus på en ny leverandør og 

få situationen stabiliseret, men ideen og ønsket tages med hjem til KL. Der blev givet udtryk for at 

der er mange problemer med afsendelse af mail og der er en alvorlig hindring for arbejdet i 

grupperne. 

 

Der blev ligeledes spurgt ind til tankerne bag de nye vedtægter – især omkring gruppelederens 

rolle. KL replicerede at det er en kompleks opgave med regelopdateringen, men lagde vægt på 

vigtigheden af en konsistent struktur i vores lovgrundlag. Der blev opfordret til at tage den videre 

dialog om disse emner i regi af det forberedende arbejder op til korpsrådsmødet. 

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

Divisionskasserer Nils Holm gennemgik regnskabet for 2020. 

Regnskabet er blevet udsendt og er tilgængeligt på hjemmesiden 

Medlemstallet er svagt stigende og det er godt for økonomien. 

 

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

arrangementer. Det er imidlertid ikke helt lykkedes grundet færre arrangementer, omend vi fik et 

pænt underskud på Divijazz på Ungdomsøen i januar 2020. 

 

Der er doneret 10.000 kr. til Råbjergfonden i overensstemmelse med beslutningen på 

divisionsrådsmødet i 2020. 

 

Der blev spurgt til posten på 1200 i telefonpenge til divisionsledelsens medlemmer. Begrebet 

telefonpenge stammer fra den tid, da det var omkostningsfuldt at telefonere. Aktuelt skal beløbet 

dække årets småudgifter til transport, kontorhold og lign. 

Regnskabet blev godkendt. 

https://ravnsholt.dk/files/2021-05/Regnskab%202020.pdf


 
 
 

 
 

9. Vedtagelse af budget for indeværende år og vedtagelse af budget og fastsættelse af 

divisionskontingent for det følgende år. Budgetforslag er vedlagt. Kontingentet foreslås uændret 40 

kr. per medlem. 

Budgettet er blevet udsendt og er tilgængeligt på hjemmesiden. Der ligges et uændret 

divisionskontingent til grund for budgettet.  

Det blev godkendt. 

10. Mundtlig beretning Allikom 

A) Allikom: Lars Jørgensen repræsenterede Allikom og de lykkedes med at gennemføre en corona-

udgave. Løbet blev vendt på hovedet. Deltagerne var et fast sted og så kom opgaverne til dem. Der 

var 75 sjak og det var en stor succes. 

Man kan studere en gennemgang af løbet på: https://ravnsholt.dk/files/2021-

03/loebsgennemgang_2021_kalas.pdf 

Regnskabet er tilgængeligt på https://ravnsholt.dk/files/2021-03/regnskab.pdf. 

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

DL ønsker 11-12 medlemmer.  DL ønsker at der som udgangspunkt er to om hver rolle i DL. 

Der var ingen protester. 

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

a. Valg til Divisionschef 

DC Anders sagde tak for denne gang efter to års tjeneste og begavede divisionen med to 

spændende bøger, som skal tjene som inspiration for arbejdet i divisionen. 

Divisionsledelsen sagde tak for indsatsen og kvitterede også med en gave til Anders. 

 

DC Fred var på valg og blev genvalgt for en ny periode. 

 

Bellis aka Merete Ravn fra Birkegruppen stillede op som DC og blev valgt med applaus. 

 

b. Valg til medlemmer af Divisionsledelsen 

 

Lone og Nils var ikke på valg. Det var derimod resten, som blev genvalgt med klap. 

13. Valg af revisor og revisorsuppleant 

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

14. Mundtlig beretning Råbjergfonden 

Hanne meddelte at trods corona, var Råbjergfonden sluppet nogenlunde igennem året. Der er god 

udlejning især af shelter. 

Ib har sat ny shelter op og der blev takket for divisionens bidrag. Nordea har også bidraget med 

20.000. 

2021 ser positivt ud på udlejningsfronten. 

15. Valg til Råbjergfondens bestyrelse 

Poul Henrik og Hanne var på valg og blev genvalgt. 

https://ravnsholt.dk/files/2021-05/Regnskab%202020.pdf


 
 
 

 
 

Jørgen, som er kasserer stopper næste år, så der skal findes en ny. 

 

Revisor Vagn Rydal stopper og der skal findes en ny. 

16. Eventuelt 

Der blev sagt tak for et godt møde fra flere sider, og der var gang i en masse hyggesnak efter 

mødets afslutning. 

 

 

 

Dirigent 

 

______________________________ 

Merete Ravn 

 

 

Divisionschef 

 

 

Merete Ravn    Fred Slüter 

 

 


