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Kære deltager i divisionsrådsmødet 
 
Hermed fremsendes indbydelsen til årets divisionsrådsmøde onsdag d. 13. 
april 2015 kl. 19.00  - der serveres snack/tapas 
 
Mødet afholdes i år i: 
 
Telefonfabrikken 
Telefonvej 8 
2860 Søborg 
 
  
 
Af hensyn til planlægning af Snack og te/kaffe bedes du tilmelde dig på mail :  
Division@moelleaa.dk 
 
senest onsdag d. 6. april 2016 
 
Forslag eller emner der ønskes behandlet på divisionsrådsmødet, skal sendes 
til divisionscheferne senest onsdag d. 30. marts 2016 på DC@moelleaa.dk 
 
På vegne af Divisionsledelsen 
 
Torben & Molle 
Divisionschefer 
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Telefonfabrikken 
Telefonvej 8 
2860 Søborg 

Program for aftenen 
 
 
 
 
19.00 Velkomst 
 
19.05 Rådsmødets punkt 1-4  
 
19.45 Pause 
   
20.00 Rådsmødets punkt 5—11 
 
21.30 Afslutning og oprydning 
 
Bemærk der er tale om ca. tidspunkter 
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DAGSORDEN 
 

1. Valg af dirigent og referent.  

2. Beretninger 

 Divisionsledelsen 

 Divisionsfonden 

 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 2015 til             

godkendelse 

4. Forelæggelse af regnskabsoversigt fra Divisionsfonden 2015 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 2016 

8. Fremlæggelse og vedtagelse af justeret budget 2016, for divisionen, 

samt fastsættelse af divisionskontingent for 2017 

9. Fremlæggelse af budget 2016 fra divisionsfonden til godkendelse 

10. Behandling af indkomne forslag 

11. Eventuelt. 
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Valg 
 
Der er i år valg til følgende poster : 

DC—Torben Ellestad– Genopstiller 

DC—Morten Stenkilde—Genopstiller 

DL—Lily Bahnsen—Genopstiller 

DL—Mathias Bach Genopstiller 

DL Thomas Sterndorff—opstillet kandidat 

DL Lærke S.—opstillet kandidat 

Genopstiller ikke: 

 Hanne Korsholm 

 Andreas Münther 

Valg til Divisionens Fond se side 13 

Nye kandidater kan meldes til  

DC@moelleaa.dk 

 

eller stilles op på selve mø- det.  
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Forslag vedrørende dagsordenens punkt 5 
 
Divisionsledelsen foreslår at der fortsat arbejdes efter følgende model,men at 
det forsøges at få flest mulige grene repræsenteret i DL : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 Divisions ledelsen 

 
Vi kan, vi vil – vi tør! 
 
Divisions ledelsen valgt på divisions rådsmødet Morten Stenkilde (DC), Torben Ellestad (DC), Lily Bahnsen, Han-
ne 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, Fokus har været på struktur således at divisionens arrangementer og øko-
nomi er sikret. 
Find referater her: http://moelleaa.dk/dlmoede 
  
Divisionens arrangementer: 
 
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 – planlægning på 
plads og invitation udsendt—der forventes op til 700 deltagere 
 
Divisionens gruppeleder møder: 
Gruppeledermøder afholdt med fin deltagelse, desværre enkelte grupper der sjældent deltager.  
Læring og erfarings udveksling mellem Gruppelederne på hvert møde. 
 
Uddeling af divisionens internationale pulje. Puljen fastholdes og der er udarbejdet  formalia til ansøgning. 
http://moelleaa.dk/international 
 
Gennemgang af budget 2016 med mulighed for gruppelederne til at give input. Et stort ønske om at bruge divisio-
nens midler til det kommende Jubii 16 (25 års jubilæums weekend.) 
 
Divisionens struktur og hytter (ikke fonden) 
 
Efter lukning af divisionens spejdergruppe i Nærum har divisionen overtaget hytten. Pt er hytten udlejet til 1. Holte  
 
Visioner for fremtiden: 
Divisionens grupper formår at tiltrække mange nye medlemmer i de yngste grene. Det er svært at fastholde spej-
derne gennem en hel spejdertid. Derfor vil divisions ledelsen have fokus på fastholdelse af de ældste og lederud-
vikling/fastholdelse, 
 

Ud fra korpsets seneste udviklingsplan med overskriften spejdere skal gøre indtryk, lavede 

vi en proces om hvad vi hver især havde af oplevelser, drømme og mål for Mølleå Division.  

Divisionens udviklings plan fortsætter med et stærk ønske om at forbedre og udvikle net-
værk for de ældste spejdere.  

 

http://moelleaa.dk/dlmoede
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Understøtte grupperne /medlemsvækst: 

På baggrund af DC besøg på grupperådsmøderne, havde vi på et divisionsledelsesmøde 
en runde om hvordan det går i grupperne.  

De fleste oplever medlems fremgang og divisionens medlemstal er 1093 (13 marts 2016) 
Divisions ledelsen har igennem året deltaget i GL møder med diskussion om gruppernes 

udviklings plan. Det lader til, at alle grupperne er rigtig stærke, hvilket medlemstallene 
også viser.  

 

Divisions ledelsen (Lily) har været i dialog med en gruppe efterfølgende for at støtte le-

der gruppen med at få gang i en god udviklings plan. 

 

Støtte grupperne i netværk: 

DL har afholdt  ”Kursus for nye ledere i Juni og lederweekend for alle ledere i divisionen  i 
Januar 2016  

 

Begge arrangementer var ikke synderlig velbesøgte, men yderst vellykkede, og deltager-

ne opfordrede os til at gentage dem. 
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Beretning Mikro / Mini/junior 
 

 

Beretning fra Mikro/Mini/junior 2015 

 
 

MiniPrimi blev holdt med et sædvanlig godt fremmøde hvor grupperne blev blandet i 
stammer, hvor der skulle dystes i at skabe det perfekte samfund. 

Eftermiddagen bød på posteløb i skoven hvor patruljerne skulle dyste på deres spejder-
færdigheder og turn out. 

 
JuniorDivi blev holdt samtidig, hvor juniorene dystede hele weekenden med deres lejr-

opbygning, madlavning og O løb. 
 

Fælleslejrbål lørdag og tovtrækning søndag. 

 
 

Zooturen blev holdt for 3 gang i sep måned for både mikro, mini og juniorgrenene med 
Frederikslund gruppe som arrangør for turen. 

Det var et godt program med gode event for både store og små.  Der var også mødt 
mange spejdere op med godt humør og vi havde strålende vejr. 

 

Spejderhilsen  

 

Hanne DL 
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Beretning Mølleå Divisions Grund– og hytte Fond 
 

Fondsbestyrelsen har i løbet af året afholdt 4 møder i henholdsvis februar, maj, august og 

november. Herudover er der afholdt fælles Fonds- og Hytteudvalgsmøde i april i Høbjerg-
hus. Dette er blevet en tradition, hvor alle har mulighed for at få et samlet indtryk af, 

hvad der er foregået i hytteudvalget og fonden generelt i løbet af året og planlagt frem-
over.   

Lejepriser  
I lighed med tidligere år vedtog bestyrelsen regulering af lejepriser for 2015 og frem til og 

med 2017. Reguleringerne tager højde for stigende el-priser og den almindelige løn- og 
prisudvikling. Vores udlejningspriser ligger omkring gennemsnittet for tilsvarende hytter. 

Rep. fra Fondsbestyrelsen har holdt møder med NORDEA Bank i løbet af året, dels om-

kring omlægning af lån i Servicebygningen og dels aftale omkring placering af likvide mid-
ler til bedst mulig forrentning og sikkerhed. 

Mandatsvig 
Sagen mod Niels Koedfoed blev afgjort i Retten i Lyngby i maj. Marianne Purup og Torben 

Ellestad deltog i retsmødet. Han fik 8 måneders betinget fængsel. Betinget pga. hans han-
dicap i kørestol. Det skyldige beløb skulle være betalt inden for 2 måneder, hvilket ikke er 

sket. Beløbet må anses for tabt, da han er uden midler. Resten af det skyldige beløb af-
skrives i indeværende års regnskab. 

 
Hovedopgaven har derudover været at følge udviklingen i udlejningen af vores 2 hytter og 

grund, samt muligt salg af Høveltehytten og køb af grundstykke i tilknytning til vores 
ejendom i Nejlinge. Det sidste sker i samarbejde med ejendomsmægler i Helsinge.           
Det er fortsat meget vigtigt for Fondsbestyrelsen at have et godt og troværdigt forhold til de 3 kommuners forvalt-

ninger. 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.  

Høveltehytten 
Afvikling af grund og hytte. 

Som oplyst sidste år vedtog Allerød Kommune i 2012, at hyttens grund skal overgå til by-
zone, med mulig udstykning i 5 villagrunde. For yderligere oplysninger henvises til tidlige-

re beretninger 2012, 2013 og 2014. 

Der har i løbet af året været få kontakter til øvrige 4 lodsejere og sagen er frameldt EDC i 
Allerød, da et par af lodsejerne er i gang med en udstykning, som siges ikke at være god-

kendt. Desuden er den største af lodsejerne K. Bering død i foråret 2015, hvilket betyder, 
at vi nu afventer hvad boet vil gøre.  

Divisionsrådet vil blive orienteret om sidste nyt i sagen.  
 

Årets udlejning gav et netto overskud på t.kr. 115. Der hensættes t.kr. 50 til nedrivning 
m.v.  

Forventningerne til 2016 ligger på nogenlunde samme niveau som for 2015. 
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 på fornuftig 

vis.    
Hytteudvalget, med tovholder Lars Serritzlew, har i lighed med tidligere år afholdt ar-

bejdsdage/weekender og har desuden nabofamilien til at varetage den løbende vedlige-

holdelse. 
SHELTEREN er her i vinter flyttet til Nejlinge, og er ved at blive genopbygget. 
 

http://www.hoveltehytten.dk/
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 Nejlingegrunden 5 V 
Nye storme og tungt sne har ødelagt mange træer. Oprydningen er sket i begyndelsen af 

2016. 
Ny beplantningsplan er påkrævet, men skal forelægges Rudersdal Kommune for godken-

delse af udgifterne. 
Tagudskiftning på servicebygningen. Plader m.v. blev betalt af SEMPRIT A/S og ud-

skiftningen afholdt over driften med tilskud fra Ruderdal kommune.   

 Lån af grunden og naturværkstedet sker ved henvendelse til til ellestad@live.dk., og er 
gratis for divisionens grupper.  

Høbjerghus 5X 
Udlejningen har været den bedste i husets 18-årige eksistens med t.kr. 550 og med et 

overskud på t.kr. 229 før renter. 
 

Hyttens drift kræver mere vedligehold 

Alderen betyder nu, at driftsudgifterne stiger, ikke mindst da meget af de tekniske udstyr 
skal udskiftes. Styringen af el er forbedret så udgiften nu er mere normal. 

  
Samarbejdet med vores 3 kommuner. Lyngby-Taarbæk, Gladsaxe og Rudersdal 

Der har ikke været afholdt møde på stedet i år, men Torben har været i løbende kontakt 
med Fritidsforvaltningen i Ruderdal Kommune. Det er fortsat vigtigt at have en god relation 

til de 3 kommuner. Uden den støtte, ville det ikke være muligt at holde den høje standard 
og foretage de anlægsudgifter, som fremtiden kræver.       

 

mailto:ellestad@live.dk
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Fondsbestyrelsens udviklingsplan 
For at sikre fortsat udvikling af divisionens ejendomme, har bestyrelsen fokus på 4 pro-
jekter: 

1.Tilkøb af areal til bestående grund i Nejlinge på mellem 5 og 8 hektar. Dette blev nøje 
beskrevet i beretningen 2014. Rådsmødet i 2016 vil blive forlagt beslutning om tilkøb for 

de ca.1,2 mio. kr. som har været klausuleret til formålet siden 2006. 
2. Salg af Høveltehytten til bedst mulig pris – se pkt. vedr. afvikling af Høveltehytten.  

3. Udvidelse af Høbjerghus, så den kan rumme ca. 30 personer mere i mindre grupperum. 

Det har vist sig påkrævet i forbindelse med de oplysninger vi har fået  fra hyttelejerne in-
den for de sidste par år.  

4. Nedsættelse af  NEJLINGE II udvalg i forbindelse med grundudvidelsen     

 
Formanden Jonas Borrit har desværre ikke kunne afsætte den nødvendige tid til bestyrel-

sesarbejdet og har derfor meddelt, at han ikke genopstiller. Det er vi meget kede af, men 
forstår udemærket han begrundelse. Stor tak til Jonas for hans kompetente bidrag i de 2 

år der er gået. 
Desuden skal her nævnes vores kasserer John Bagger-Petersen for professionelt arbejde 

med finanserne som ny kasserer. Et stor ulønnet arbejde. En stor tak skal desuden gives 
Annette Kaalund og Anders Ljørring for udlejning af Høveltehytten og Ib Johansen vedr. 

Høbjerghus, også selv om sidstnævnte bor i Ålborg. 
 

                                        For den samlede bestyrelse         

 
                                                Torben Ellestad 

                                                 Divisionschef 
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Valg til Fondsbestyrelsen i alt 7 medlemmer incl. 1 DC 

Følgende er på valg: 
For grupperne i de 3 kommuner 

Gladsaxe: Lars Serritzlew           genopstiller 
Søllerød: Sebastian Andersen    genopstiller 

Lyngby-Taarbæk: Marianne Purup   genopstiller 
Øvrige : Jonas Borrit    genopstiller ikke 

Anders Mejlhede :  Genopstiller 
Kasserer: John Bagger Petersen   genopstiller (valg på ekstraordinært møde frem til 

2016) 
forslag til nyt medlem: 

Karsten Meier, Nejlingeudvalget og Fortunen Gruppe   
Andre kandidater:   interesserede kandidater bedes sende mail til DC@moelleaa.dk 

 
Fondsbestyrelsens forslag til godkendelse af grundkøb   

Indstilling: 

Divisionsrådet godkender køb af grundstykke i Nejlinge til sammenlægning med matr. 5 x. 
Grundstykket købes for de midler der er hensat i regnskabet med tillæg af købsomkostnin-

ger.     
Der henvises til beskrivelsen i beretningen for såvel 2014 som 2015  
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Beretning friluftsrådet 
 
Skriftlig årsberetning 2016 fra jeres kredsrepræsentant i Friluftsrådets kreds 

Storkøbenhavn Nord - Kreds 20 
 

Måske lykkes det i år at besøge alle ”mine” fire divisioner, med mit korte orientering.  
Men alligevel slipper I ikke for mit skriftlige bidrag til divisionsrådsmøderne. 

 
Den skriftlige beretning kan nemlig give et kort overblik over hvad der sker i Friluftsrådet 

både nationalt og lokalt. 
 

I har valgt mig til at repræsentere Det Danske Spejderkorps i Friluftsrådets kreds Storkø-
benhavn Nord, der omfatter 8 kommuner: Egedal, Ballerup, Furesø, Herlev, Rudersdal, 

Gladsaxe, Lyngby-Taarbæk og Gentofte.  

Jeg er stolt af, at kæmpe for friluftslivets interesser, og hermed selvfølgelig også de inte-
resser, der har særlig relevans for spejderarbejdet i de fire divisioner jeg repræsenterer, 

nemlig Mølleå, Bernstorff, Hareskov og Ravnsholt divisioner. 
 

Friluftsrådet er med til at kæmpe for vores interesser igennem blandt andet skovbrugerråd 
og kommunernes Grønne Råd. 

I skovene kæmper vi for let og uhindret adgang, og også for mulighed for overnatning på 
primitive teltovernatningspladser og i sheltere, som der stadig bygges rigtig mange af 

hvert år! 
I kommunerne kæmper vi for bevarelse af grønne områder, for en fornuftig klimapolitik, og 

herunder også klimatilpasning, så de stigende nedbørsmængder bortledes eller opmagasi-
neres på måder der kommer friluftslivet til gode! Det var derfor en glæde at årets frilufts-

kommune blev Gladsaxe, for den måde de havde valgt at håndtere klimaudfordringen på. 
I Furesø Kommune er der nu nedsat et Grønt Råd, men vi mangler stadig at overbevise 

Ruderdal Kommune om nytten, men vi har ikke givet op! 

 
Fredningen af Stavnsholt Kilen, er nu inde i sin sidste fase, og her gælder vores kamp om 

at kunne fortsætte spejderaktiviteterne på de ejendomme, der er omfattet af fredningen. 
Allerød Lergrav er ved at blive fredet, og ud over det smukke landskab vil fredningen også 

give plads til et stiforløb fra Kattehale Mose (tidligere DDS-ejendom) og til Ravnsholt Skov. 
I over 60 år har en stædig gruppe af mennesker arbejdet for etableringen af en Naturpark 

fra Slangerup til Farum. Nu ser det ud til at lykkes, at få Naturparken etableret som et 
samarbejde imellem Frederikssund, Egedal, Allerød og Furesø Kommuner, med Furesø 

Kommune som tovholder.  
Samtidig arbejder vi sammen med Danmarks Naturfredningsforening om at etablere en 

vandresti fra Frederikssund til Øresund, og den vil selvfølgelig passere igennem Naturpar-
ken, der skal mærkes efter Friluftsrådets regler. For at blive mærket skal Naturparken op-

tages i de fire kommuners planstrategier og der skal ansættes en naturvejleder. 
 

Der har også i mange år været arbejdet for at etablere en sti rundt om Sjælsø, og netop 

nu er stien ved at blive færdiggjort, på den manglende strækning i søens vestlige ende. 
 

Øresund er et helt unikt biologisk område både for friluftsmennesker på overfladen og for 
alle der fisker. Der har ikke været anvendt trawl siden 1930’erne og dermed er bunden helt 

ubeskadiget til glæde for både artsrigdom og umådelige mængder af spisefisk. Der er dog 
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områder hvor der stadig indvindes råstoffer, og selv om det er begrænset, volder det efter 

vores mening stor skade. Friluftsrådet vil derfor arbejde for et stop for erhvervsmæssig ud-
nyttelse. 

 
Friluftsrådet uddeler hvert år over 60 millioner kr. af Udlodningsmidler til friluftslivet - her 

kan I søge om tilskud til jeres friluftsprojekter. Se meget mere på www.friluftsraadet.dk/
tilskud  

I er velkomne til atkontakte mig på mail gb@brusch.dk, hvis I vil have råd eller vejledning! 
Der er stadig tilskud til sheltere og bålhytter, og husk at projekter der gavner alle og ikke 

kun gruppens egne medlemmer, har bedst chance for at opnå støtte. Et godt eksempel er 
Pæremose Havn i Ballerup, hvor gruppen har etableret et friluftsparadis med adgang for 

alle. 
Her blev der ydet et tilskud på 200.000 kr. 

 
Med spejderhilsen Gunnar Brüsch  

 
Med spejderhilsen Gunnar Brüsch  

http://www.friluftsraadet.dk/tilskud
http://www.friluftsraadet.dk/tilskud
mailto:gb@brusch.dk
http://www.facebook.com/photo.php?fbid=24623859818&set=a.428290019818.206521.523609818&type=1
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Regnskab mølleå division 
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Regnskab mølleå division 



 Side 20 

Regnskab mølleå division 
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Regnskab mølleå divisions fond 
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Regnskab mølleå divisions fond 



 Side 23 

Regnskab mølleå divisions fond 
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Regnskab mølleå divisions fond 
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Til Noter: 
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Til Noter: 


