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Side

Kære deltager i divisionsrådsmødet
Hermed fremsendes indbydelsen til årets divisionsrådsmøde torsdag d. 9. april
2015 kl. 18.00
Mødet afholdes i år i:
Telefonfabrikken
Telefonvej 8
2860 Søborg
Mødet starter med spisning.
Af hensyn til planlægning af mad bedes du tilmelde dig på mail :
Division@moelleaa.dk
senest søndag d. 5. april 2015
Forslag eller emner der ønskes behandlet på divisionsrådsmødet, skal sendes
til divisionscheferne senest torsdag d. 26. marts 2015 på DC@moelleaa.dk
På vegne af Divisionsledelsen
Torben & Molle
Divisionschefer
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Program for aftenen
18.00 Fællesspisning

Telefonfabrikken
Telefonvej 8
2860 Søborg

19.00 Velkomst
19.05 Rådsmødets punkt 1-4
19.15 Pause
20.25 Rådsmødets punkt 5—11
21.30 Afslutning og oprydning
Bemærk der er tale om ca. tidspunkter

Side 3

DAGSORDEN
1. Valg af dirigent og referent.
2. Beretninger


Divisionsledelsen



Divisionsfonden



Mølleå sejladsen



Friluftsrådet

Beretningerne kan læses i dette hæfte. Der vil være mulighed for at

stille uddybende og/eller opklarende spørgsmål.
3. Forelæggelse af regnskabsoversigt fra Divisionen 2014 til
godkendelse
4. Forelæggelse af regnskabsoversigt fra Divisionsfonden 2014 til
godkendelse
5. Fastsættelse af antallet af divisionsledelsesmedlemmer (se side 6)
6. Valg af divisionsledelse—fondsbestyrelse og revisorer.

7. Planer for det kommende år—Udviklingsplan 2015
8. Fremlæggelse og vedtagelse af justeret budget 2015, for divisionen,
samt fastsættelse af divisionskontingent for 2016
9. Fremlæggelse af budget 2015 fra divisionsfonden til godkendelse
10. Behandling af indkomne forslag
11. Eventuelt.
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Valg
Der er i år valg til følgende poster :
Kasserer for Mølleå Division
Kasserer til Mølleå Divisions Grund– og Hytte Fond
Revisor for Mølleå Division
Revisor for Mølleå Divisions Grund– og Hytte Fond

Nye kandidater kan meldes til
DC@moelleaa.dk
eller stilles op på selve mødet.
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Forslag vedrørende dagsordenens punkt 5
Divisionsledelsen foreslår at der fortsat arbejdes efter følgende model :

I divisionsledelsen (kernen) :
1 – 2 Divisionschefer (DC)
1 Kasserer (DK)
3-4 Divisionledelsesmedlemmer (DLM)
Således at divisionsledelsen består af 6—7 medlemmer.
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Beretning DC

Vi kan, vi vil – vi tør!
Divisions ledelsen valgt på divisions rådsmødet Morten Stenkilde (DC), Torben Ellestad (DC), Lily Bahnsen, Hanne Korsholm, Mathias Bach, Andreas Munter, Anders Mejlhede.
Divisions ledelsen arbejder for at der er divisions oplevelser for alle. Vi vil give mulighed for at danne netværk og
fællesskab på tværs af divisionen. Desuden vil vi sikre at de administrative opgaver løses og at der er gode hytter
til rådighed for divisionens medlemmer.
Divisions ledelsen har afholdt 4 møder, heraf et weekend møde på Høbjerghus. Fokus har været på struktur således at divisionens arrangementer og økonomi er sikret.
Find referater her: http://moelleaa.dk/dlmoede
Divisionens arrangementer:
Divisions ledelsen har udpeget Hanne, Mathias og Andreas til at være ansvarlige for kontakt til tovholdere for mini, junior, trop og senior grenene. Nye tovholdere valgt til senior grenen og de har præsenteret sig selv og deres
visioner for division ledelsen. Mange succesfulde arrangementer afholdt i 2014.
Alle grenes arrangementer har tovholdere på plads for 2015 og arrangementer forventes afholdt som planlagt.
I 2016 har divisionen 25 års jubilæum og det er besluttet at fejre dette på den traditionelle weekend der afholdes
på Høbjerghus i begyndelsen af maj. Arrangementet udvides i 2016 til at omfatte alle grene – team til afholdelsen
søges!
Divisionens gruppeleder møder:
Gruppeledermøder afholdt med fin deltagelse, desværre enkelte grupper der sjældent deltager.
Læring og erfarings udveksling mellem Gruppelederne på hvert møde.
Gennemgang og diskussions af korpsets Udviklingsplaner, forberedelse til korpsrådsmødet 2014 og link til gruppernes udviklingsplaner.
Indsigt i Divisionens fond og besøg af fondens nye formand Jonas Borrit.
Uddeling af divisionens internationale pulje. Puljen fastholdes og der skal udarbejdes formål og formalia til ansøgning.
Gennemgang af budget 2015 med mulighed for gruppelederne til at give input.
Divisionens struktur og hytter (ikke fonden)
Ekstraordinært divisionsråds møde afholdt for at vælge ny kassere til divisionens fond. John Bagger valgt på det
ekstraordinære møde indtil næste ordinære møde. Dette ekstraordinære valg blev afholdt for at undgå omkostninger til betaling af en professionel kassere som besluttet på det ordinære divisions rådsmøde 2014.
Efter lukning af divisionens spejdergruppe i Nærum har divisionen overtaget hytten. Der er afholdt møde med Rudersdal kommune for at undersøge mulighed for at andre kan anvende hytten. Pt. anvendes hytten kun sparsomt
af divisionens medlemmer. Der arbejdes fortsat på en plan med 3 muligheder – etablering af spejder gruppe, udlejning af hytten eller afhændelse af hytten.
Visioner for fremtiden:
Divisionens grupper formår at tiltrække mange nye medlemmer i de yngste grene. Det er svært at fastholde spejderne gennem en hel spejdertid. Derfor vil divisions ledelsen have fokus på fastholdelse af de ældste og lederudvikling/fastholdelse,
Udviklings områderne i 2015 vil være velkomst af nye ledere, divisions senior/leder-weekend samt arrangementer
for de ældste spejdere.
De mange gode arrangementer der allerede eksistere fastholdes.
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Beretning Mikro / Mini
Arrangementer:
Der har været afholdt en fælles Zoo tur i divisionen for mikro/mini og juniorgrenene i marts 2014. Der var et fint fremmøde fra grupperne med masser af
sjove oplevelser planlagt i samråd med Zoo´s personale. Det var dog lidt
koldt, så arrangementet er flyttet til september 2015 næste gang.
MP blev som vanen tro holdt i begyndelsen af start maj måned. Det er glædeligt at se den stigning der er fortsat er i antallet af mikro/minier i divisionen.
Det kommer klart til udtryk når man afholder sådan et arrangement. Der var
170 glade mikro/minier mødt op.
Årets tema var Tivoli, og i år fik vi hjælp fra klanspejderne. De mødte op og
gav et godt bidrag, og de byggede vores Event-park til vores Tivoli med bl.a.
en stor flot karrusel. Det er ejligt for de små at se, hvad spejderarbejdet kan
føre til på sigt.

Året sluttede af med en fælles dragetur til Dyrehaven i oktober, hvor vi holdt
arrangementet samtidigt med at der var Erimitageløb. Det gjorde det ikke
mindre spændende. Vi havde flot vejr og god vind, så der var mange fine
drager i luften.
Spejderhilsen
Hanne DL
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Beretning Junior
Arrangementer:
Fælles zoo tur i marts sammen med mikro og minigrenen.
Godt arrangement med gode oplevelser.
Juniordivi afholdt i maj måned på Nejlinge. Der var et godt fremmøde. Vi
havde godt vejr, og alle patruljer fik nogle flotte lejrpladser op at stå.
De var på orienteringsløb med poster om eftermiddagen i skoven. Det gik
fint, dog var et par poster der var svære at finde.
Aftensmaden var svær, men alle blev mætte.
Vi sluttede aftenen af med fælles lejrbål med minierne, som I år stod for
underholdningen, som endte med flot fyrværkeri.
Spejderhilsen
Juniorerne
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Beretning Trop

Er ikke modtaget skriftligt endnu, så vi må vente med
spænding til fremlæggelsen på mødet
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Beretning Senior
I det forgangne år, blev der i seniorgrenen gennemført følgende:
1 stk. Divisionsvandretur
Klanledermøder ca. hver 2. måned
1 stk. Storklanmøde (Seniormøde for alle i divisionen)
1 stk. Megaklanmøde (Seniormøde for alle i nordsjællands divisioner)
Yderligere var der en målsætning om at få overført DASen rollen til nye kræfter.
I forbindelse med ansvarsoverdragelsen til de nye DASen’er, har der været
en overgangsperiode, som har gået ud på at give videregive nogle værktøjer
og erfaringer. Herunder har vi haft besøg af en ledelseskonsulent fra korpset,
som har lært os om vigtigheden af at erkende ledelse samt at involvere klanlederne i DASen arbejdet.
Vi har involveret os i et sparringsnetværk af DASen’er fra andre divisioner i
Nordsjælland. Her har vi også arbejdet med at udvikle på DASen rollen og
udveksle erfaringer med de øvrige DASen’er, hvilket har givet inspiration til
forbedringer i vores arbejde i Mølleå.
Der har været stor efterspørgsel efter en senioroprykning i divisionen. Derfor
forventer vi også at afholde en stor oprykning i 2015.
Der er lagt i støbeskeen til at afholde både Storklanmøde og Megaklanmøde
igen i 2015. Tilgangen var stor i 2014, så vi forventer at begge bliver en succes igen i år.
Vi forventer at afholde tilsvarende også at afholde klanledermøder med samme hyppighed som hidtil. Vi har fokuseret på at inddrage de klaner, som indtil
nu ikke har væres så aktive i seniorarbejdet i divisionen. Her har vi allerede
nu fået kontakt til Trørød, som vi glæder os til at se mere til fremover.
På baggrund af den rådgivning vi modtog fra ledelseskonsulenten har vi valgt
at udskyde formuleringen af udviklingsplanen for seniorgrenen til efter vores
deltagelse på Ledelseskursus 1, hvor vi
efter udsagn fra de gamle DASen’er
forventer at få nye input til dette.
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Beretning Mølleå Divisions Grund– og hytte Fond
Årets start
Året startede desværre ikke så godt med at fondens tidligere kasser, blev taget i at stjæle fra kassen. Tyveriet
havde pågået de sidste par år, og løb op i kr. 400.000. Det blev med det samme anmeldt til politiet, og fonden
har i årets løb brugt en del tid på at være i dialog med politiet for at få belyst sagen bedst muligt. Status her i
starten af 2015 er at den anmeldte har erkendt sig skyldig, hvorfor politiet har overdraget sagen til domstolen.
Til divisionsrådsmødet blev den nye bestyrelse valgt og har efterfølgende bestået af Lars Serritzlew, Anders
Mejlhede, Marianne Purup, Sebastian Andersen, John Bagger-Petersen, Torben Ellestad (DC) og Jonas Borrit.
På det efterfølgende bestyrelsesmøde i maj blev Jonas Borrit valgt som bestyrelsesformand. Der har i 2014 været afholdt bestyrelsesmøder i februar, maj, juni, september og december.
Første del af året var i sær fokuseret på at få ryddet op i økonomien, hvor der blev ydet en stor (og påkrævet)
indsats. Fondens økonomi er stadig utrolig sund, og hytterne giver begge overskud.
Høveltehytten
Afvikling af grund og hytte.
Efter Allerød Kommunes vedtagelse i december 2012 at hyttens grund skal overgå til byzone, har der i 2014 kun
været afholdt få møder og anden kontakt i løbet af året med de øvrige 4 lodsejere der er omfattet af den nye lokalplan. Disse møder er m.v. afsluttet og der er ikke aftalt nye tiltag i sagen.
Som oplyst i beretningen 2013, kan vi godt sælge vores areal uden aftale med øvrige lodsejere. Der er ikke på
nuværende tidspunkt fremkommet tilbud på køb eller taget stilling til salgsaftaler. For yderligere oplysninger henvises til beretningen for 2012 og 2013. Divisionen vil blive løbende orienteret om udviklingen.
Hyttes drift
Årets udlejning gav et netto overskud på T.Kr. 87. Der hensættes T.Kr.50 til nedrivning m.v. Forventningerne til
2015 ligger på nogenlunde samme niveau som for 2014. På Høveltehyttens hjemmeside www.hoveltehytten.dk.
kan man se alt om reservation af hytten samt bestille leje via e-mail. Vedligeholdelsen holdes på et niveau der
sikrer, at hytten fortsat kan udlejes så optimalt som muligt. Hytteudvalget med tovholder Lars Serritzlew har i
lighed med tidligere år afholdt arbejdsdage/weekender og har i den forbindelse haft stor hjælp af Bagsværd
Gruppes forældrepatrulje.
Nejlingegrunden 5 V
Oprydning af stormene i 2013 er fortsat i 14. Beplantningen omkring de to shelter er udtyndet, og bundbjælke i
den ene shelter er endelig udskiftet samtidig med at taget er blevet renoveret. Ny beplantningsplan er påkrævet
men skal forelægges Rudersdal Kommune, der skal godkende udgifterne.
Tagudskiftning. Det har vist sig at hele taget på servicebygningen er defekt (pladerne smuldrer). Der er
ved at blive indhentet tilbud og søgt penge til udbedringen fra Rudersdal Kommune. Lån af grunden og naturværkstedet sker ved henvendelse til Torben på mail: ellestad@live.dk. og er gratis for divisionens grupper.
Høbjerghus 5X
Udlejningen har været fin hele året og beløb sig i år til godt t.kr. 440 og med et overskud på t.kr.99 før renter.
Den største udfordring er nu at få nedbragt el-udgiften. Der er derfor sat en nærmere analyse i gang i samråd
med el-firma. Henrik Otterstrøm er tovholder på sagen.

Samarbejdet med vores 3 kommuner
Der har været afholdt et godt møde med fritidsforvaltningen fra Rudersdal Kommune på stedet
Det er fortsat meget vigtigt for Fondsbestyrelsen at have et godt og troværdigt forhold til de 3 kommuners forvaltninger. Uden den støtte, vi modtager efter tilskudsreglerne i Folkeoplysningsloven og øvrige puljer, ville det ikke
være muligt at holde den høje standard og foretage de anlægsudgifter, som fremtiden kræver.
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Udvidelse af Nejlingegrundende
Det har i gennem en del år været et ønske om at udvide området mod vest af to grunde: 1) I takt med at der i
Nordsjælland bliver lavet en del landzone om til byzone (som f.eks. Høvelte) ønsker fonden at beskytte vores fantastiske naturområde ved at opkøbe noget af marken mod vest. 2) det omtalte stykke land ligger som en helt naturlig forlængelse af de nuværende grunde, og vil være perfekt til at udvide aktivitetsmuligheder med feks en lille
sø. Fonden har i 2014 genoptaget snakken med ejeren af grunden samt kommunen, og ser interesse fra alle parter. Ca. kr 1.000.000 af fondens midler er af historiske årsager i dag øremærket en grundudvidelse, og det er
fondsbestyrelsens ønske at arbejde videre med dette i 2015, hvilket vi håber divisionsrådet vil bakke op om. Den
omtalte landjord er markeret herunder med blåt.

Et par ord fra bestyrelsesformanden
Det må siges at have været et såvel begivenhedsrigt som interessant år at blive valgt til fondsbestyrelsen. Jeg vil
gerne sige en stor tak til Nejligeudvalget som yder en stor indsats med at passe på vores hytter og grunde i Nejlige. En stor tak skal også lyde til de andre bestyrelsesmedlemmer for den gode dialog vi har på møderne og den
store frivillige indsats der bliver gjort. At 2014 lidt blev overskygget af svindelsagen er desværre beklageligt, men
med en ny kasser og en ny revisor er det nu tid til at se fremad. Vil dog gerne i denne forbindelse sige specielt tak
til Torben og John som begge har ydet en stor indsats med blandet andet at være i dialog med politiet og bruge
mange aftener på at gennemgå bilag mm. Jeg håber derfor at såvel Torben som John vil blive genvalgt på det
kommende rådsmøde.
Spejderhilsen
Jonas Borrit
Bestyrelsesformand
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Beretning friluftsrådet
Skriftlig årsberetning 2015 fra jeres kredsrepræsentant i Friluftsrådets
kreds Storkøbenhavn Nord - Kreds 20
Først til lykke til os alle sammen, med købet af Middelgrundsfortet – en ny
spændende mulighed for oplevelser både på havet på øen!
Min skriftlige beretning udfører jeg hvert år, således at I alle kan få en fornemmelse af hvad der foregår i Friluftsrådet både lokalt, regionalt og på landsplan,
og den er et supplement til min mundtlige beretning, på de divisionsrådsmøder hvor jeg har mulighed for at deltage.

I har på et tidspunkt udpeget mig som jeres kredsrepræsentant i Friluftsrådets
kreds Storkøbenhavn Nord, der omfatter følgende 8 kommuner: Egedal, Ballerup, Furesø, Herlev, Rudersdal, Gladsaxe, Lyngby-Taarbæk og Gentofte. Jeg
har været kredsformand i mange år. Det giver mig et godt indblik i hvad der
rører sig friluftspolitisk, således at jeg samtidig med at varetage friluftslivets interesser generelt, også har mulighed for at arbejde for spejderinteresserne i
de fire divisioner jeg repræsenterer, nemlig Mølleå, Bernstorff, Hareskov og
Ravnsholt divisioner.
I de fleste af de kommuner kredsen dækker, er der for længst etableret Grønne Råd der arbejder for at koordineres synspunkterne imellem de grønne organisationer og kommunernes embedsmænd og politikere. Men et sådant råd
har aldrig været etableret i Rudersdal Kommune. Det har været drøftet mange
gange, uden resultat desværre. Nu har vi skrevet direkte til borgmester Jens
Ive og bedt om et møde. Nu håber vi det bedste. I Furesø Kommune har der
været noget der ligner et Grønt Råd, men netop nu er der ved at blive etableret det vi forstår ved et Grønt Råd. Og hvorfor et det så at vi synes at det er en
god ide med Grønne Råd? Det er fordi Friluftsrådet igennem sin samlede strategi vil medvirke til at der udvikles selvstændige friluftsstrategier både i kommunerne og på nationalt plan.
Regeringen har faktisk barslet med en Friluftsstrategi, men det er selvfølgelig
op til de enkelte kommuner selv at følge trop. Til støtte for dette har Friluftsrådet udarbejdet et hæfte med gode råd og idéer til processen med at tilvejebringe kommunale friluftsstrategier. I kan rekvirere eksemplarer hos mig, eller
få dem udleveret på de møder hvor jeg selv deltager.
Det var lidt overordnet friluftspolitik, men her er det der sker lige rundt om os:
Fredningsforslaget for Søllerød Naturpark er sendt til Fredningsnævnet i april
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2014, og nævnet har derfra to år til at afgøre om fredningen skal gennemføres. Men selv om det kun er et forslag, har det retsgyldig virkning. Det var derfor en glæde for mig at kunne bistå Bernstorff Division i en sag der havde betydning for Hytte og Lejrplads på Hellerud. Får I brug for assistance i konkrete
sager stiller jeg op med glæde. Efterhånden kender jeg mange af sagsbehandlerne i kommunerne, og det kan have betydning, hvis der skal files et par
hjørner af eller forklares spejderrelevante synspunkter.
På Flyvestation Værløse er tingene ved at falde på plads, idet Naturstyrelsen
har overtaget hele den grønne kile der løber igennem flyvestationen. Der var
frygt for forurening, men efter en undersøgelse er store dele af arealet blevet
åbnet for adgang, og ikke mindst er hegnet mod Søndersø fjernet!
En ny sag vi har taget op er etableringen af en vandre- og oplevelsessti fra
Roskilde Fjord til Øresund. En del af ruten er etableret idet allerede Stauning
arbejdede for en sti fra Bastrup Sø til Øresund, og den del af ruten blev etableret for små ti år siden. Nu gælder det strækningen fra Frederikssund til Burre
sø og Bastrup sø.
Friluftsrådet har også været aktivt omkring kommunalvalget, og i februar 2014
skrev vi velkomstbreve til alle borgmestre og ønskede til lykke, med håbet om
et fremtidigt godt samarbejde.
Friluftsrådet uddeler hvert år over 50 millioner kr. af Friluftslivets tips- og lottomidler – som nu har skiftet navn til Udlodningsmidler til friluftslivet - her kan I
søge om tilskud til jeres friluftsprojekter. Se meget mere på
www.friluftsraadet.dk/tilskud
I kan kontakte mig på mail gb@brusch.dk eller på mobiltelefon 40163379, hvis
I vil have råd eller vejledning!
Med spejderhilsen Gunnar Brüsch
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Regnskab mølleå division
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Regnskab mølleå division
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Regnskab mølleå division
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Regnskab mølleå divisions fond
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Regnskab mølleå divisions fond
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Regnskab mølleå divisions fond
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Regnskab mølleå divisions fond
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Til Noter:
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Til Noter:
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