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Kære deltager i divisionsrådsmødet
Hermed fremsendes indbydelsen til årets divisionsrådsmøde torsdag d. 20. april 2017 
kl. 19.00  

Mødet afholdes igen år i   Telefonfabrikken, Telefonvej 8, 2860 Søborg 

Af hensyn til planlægningen bedes du tilmelde dig på mail : 

Division@moelleaa.dk senest onsdag d. 12. april 2017

Forslag eller emner der ønskes behandlet på divisionsrådsmødet, skal sendes til 
divisionscheferne senest onsdag d. 6. april 2017 på DC@moelleaa.dk 

På vegne af Divisionsledelsen 

Torben & Molle

Divisionschefer 
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19.00 Velkomst 

19.05 Rådsmødets punkt a-e

19.45 Pause 

20.00 Rådsmødets punkt f—l 

21.30 Afslutning og oprydning 

Program for aftenen:
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Dagsorden – del 1

a

b

c

d

e

Valg af dirigent og referent. 

Beretning fra divisionsledelsen og fonden med særlig fokus på, hvad divisionen har gjort for at fremme spejderarbejdets 

værdier og udvikling. Beretningerne kan læses i denne indbydelse. Der vil være mulighed for at stille uddybende og/eller opklarende spørgsmål.

Behandling af indkomne forslag

Væsentlige beslutninger om divisionens fremtid, herunder:
1: Forelæggelse af divisionens udviklingsplan med indsatsområder for indeværende år

2. Beslutninger i øvrigt om divisionens spejderarbejde, udvikling mv.

PAUSE 

Fremlæggelse af årsregnskabet for det foregående år til godekendelse, både for divisionen og 

fonden ihht. vedtægter for denne



DET DANSKE SPEJDERKORPS · EMNE FOR PPT

Beretning fra spejdercentre og større arrangementer, jf. § 50, og tilsvarende tilknyttet divisionen.

Vi har traditionelt beretning fra Fonden sammen med divisionen, se pkt. b.

Dagsorden – del 2

f

g

h

i

j

k

Eventuelt

Valg af revisorer og evt. revisorsuppleanter 

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

divisionskontingent for det følgende år. Både for divisionen og fonden ihht. vedtægter for denne

Fastsættelse af antallet af divisionsledelsesmedlemmer under hensyntagende til §29 stk. 2

Valg af divisionsledelse og fondsbestyrelse ihht. vedtægterne

Skriftlig eller mundtlig beretning fra en eller flere af Det Danske Spejderkorps’ kredsrepræsentanten i Friluftsrådet

l
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Vi kan, vi vil – vi tør! Del 1 af 4:

Divisions ledelsen bestod efter valg på rådsmødet 2016 af Morten Stenkilde (DC), Torben Ellestad (DC), 

Lily Bahnsen, Mathias Bach, Lærke Skovhus, Thomas Sterndorff og kasserer 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 fredags/lørdagsmøde i september i vores servicebygning i 
Nejlinge. 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 xxxxxxxx og Thomas,  til at være ansvarlige for kontakt til tovholdere for 

mini, junior, trop og senior grenene. 

Fællesleder weekend med ca. 20 deltagere fra 3-4 grupper blev 

afholdt i januar 2016. Foredrag/visning af tidligere 

jægersoldat og hans næsten sololiv i ødemarken, 

Æg-citing og GPS o-løb og mange andre sjove oplevelser. 

- gode tilbagemeldinger fra deltagerne – men 

divisions ledelsen måtte desværre aflyse et tilsvarende 

arrangement i begyndelsen af 2017.  

http://dlm.moelleaa.dk/lw-evaluering-24-01-2016.pdf

Beretning fra Divisionsledelsen 2016
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Vi kan, vi vil – vi tør! Del 2 af 4:

Divisionens arrangementer (fortsat):

25 års JUBI.LEJR i NEJLINGE I 2016

Divisionen 25 års jubilæum blev afholdt i maj på vores grund og i Høbjerghus.

Tak til den fantastiske gruppe af frivillige der planlagde og gennemførte dette storslåede arrangement. Skønt 

at de fleste grupper deltog og fik en oplevelse af at vi sammen kan løfte spejderarbejdet til nye højder!

Masser af aktiviteter med rejse gennem lande og tid.  Helstegt lam, super flotte fødselsdags kager –og ikke 
mindst besøg af Hjem IS bilen.

Spændende og flot med alternativt lejr bål med DTU Science der lavede ild (mere sprit…) og røg fra den 
store scene, efterfulgt af L.I.G.A, der fik de mange  spejdere til at svinge ihærdigt med tørklæderne!

Alle 10 deltagende grupper fik en festlig weekend af dimensioner – endnu en gang tak til dem der gjorde 
dette muligt!

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 2016 og link til gruppernes udviklingsplaner. 

Generelt tilvækst af spejdere i de mindste grene – og mange ventelister 

oprettet i divisionen. Ledermangel i enkelte grupper – så 

fortsat fokus på tiltrækning og fastholdelse af ledere i 

vigtig for gruppernes trivsel. 

Beretning fra Divisionsledelsen 2016
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Vi kan, vi vil – vi tør! Del 3 af 4:

Divisionens gruppeleder møder (fortsat):

Desværre måtte vi se i øjnene at Spejder Kollegiet Virumgård (SKVG) måtte lukke i slutningen af 2016 efter 
26 års hjemsted for mange af divisionens ledere. Lyngby Tårbæk kommune købte i 2015 
ejendommen og valgte at lukke kollegiet, uden at have offentlige planer for hvad bygningerne skal 
bruges til.

Uddeling af divisionens internationale pulje. Ikke alle der får tildelt  midler der ender med at deltage i de 
internationale arrangementer, hvorfor hele puljer ikke er brugt i 2016.  Puljen fastholdes og der kan 
søges på divisionens  hjemmeside:    http://moelleaa.dk/international

Gennemgang med GL forsamlingen af budget 2017 med mulighed for gruppelederne til at give input og 
ønsker til divisionens arrangementer.

Referarter far GL møderne kan finde på divisionens hjemmeside:

http://moelleaa.dk/glmoeder

Divisionens struktur og hytter (ikke Fonden)

Efter lukning af divisionens spejdergruppe i Nærum har divisionen overtaget hytten. 

Hytten har været lejet ud til 1. HOLTE, men gruppen kan ikke helt få deres 

mødestruktur til at hænge sammen med lokaler to steder, så 

lejemålet ophøre i 2017.

Det undersøges om andre har mulighed for at anvende hytten. 

Beretning fra Divisionsledelsen 2016
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Vi kan, vi vil – vi tør! Del 4 af 4:

Divisions grunde og hytter (Fonden)

Ønsket om grundudvidelsen i Nejlinge er nu godkendt og det giver os en fantastiks 

mulighed for at lave naturgenopretning, vandmiljø m.v. Arbejdet har 

taget ca. 10 år men er lykkedes ved nært samarbejde med vore nabo 

gårdejer Erik Madsen. Salg af Høveltehytten er en lang og vanskelig 

proces, men vi håber der sker noget i løbet af 2017. 

Se hele beretning fra Fondsbestyrelsen i denne indkaldelse

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,

Se i øvrigt Divisionens Udviklingsplan , pkt. 8. 

Æblemodellen

Der har nu i tre år været arbejdet ud fra den model som blev fremlagt på 

divisionsrådsmødet i 2014.

Den kommende ledelse vil, i samarbejde med grupperne, evaluere strukturen.

Udviklings områderne i 2017 vil være fælles ledere-evnet, divisions 

senior-weekend samt arrangementer for tropsspejdere.

De øvrige mange gode arrangementer der allerede eksister fastholdes.

Beretning fra Divisionsledelsen 2016
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Mikro/Mini- og Juniorgrenen:

Da jubilæumsarrangementet fyldte rigtig meget i 2016, henvises der til den del af DC-
beretningen der handler om dette arrangement.

Der er ikke modtaget yderligere beretninger fra mikro/mini- og juniorgrenene, så evt. 
uddybning fra disse grenes arbejde må ske på Divisionsrådsmødet.

Beretning fra Grenene
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Tropsgrenen: del 1 af 2:
2016 har været et aktivt år i tropsarbejdet på divisionsplan i Mølleå.

I januar holdt vi traditionen tro PLA-træning for PL'er, PA'er og prospects i divisionen, hvor vi havde 24 
deltagere. Temaet var "Ledelse iflg. Olsenbanden", hvor PL/PA'erne lærte roller og typer i en patrulje og en 
ledelse at kende samt hvordan man tog hensyn til og brugte dette i patruljen. Endvidere trænede spejderne 
brug af forhåndenværende og fantasifulde materialer i praktisk opgaveløsning, og brugte dette til at udtænke 
og gennemføre Kuppet Over Alle Kup og omsider nå til M.A.L.L.O.R.C.A.

Storspejdere deltog i den fælles divisionsturnering 24.-26. april sammen med resten af divisionen, hvor vi 
jagede efter tidsterningerne, hørte på Liga, så kemishow og var på postløb. Storspejderne boede for sig selv 
i deres egen lejr i østenden af Nejlingegrundene. Fredag aften holdt vi vores eget efter-lejrbål, mens vi 
lørdag aften var på natløb arrangeret af tropslederne: Darth E og PerleBrodérSkabet havde kidnappet 
tidsforskerne for at bringe de gode gamle dages gode gammeldags spejdersport tilbage - spejderne måtte 
derfor bevise deres duelighed på natmanøvren, bestå en særlig optagelsesprøve hos Darth E og tage en 
test i hvad godt spejd er.

I juni deltog de fleste af divisionens troppe i megatropsmøde ved Holte Roklub, hvor der var dyst i 
kanotovtrækning i nordøstenden af Furesøen.

Sidste år har X storspejderbåde fra Mølleå Division deltaget i Mølleåsejladsen, 

hvoraf Y gennemførte spejder-distancen fra Lyngby Mølledam til Nymølle. 

Tropslederne i divisionen hjælper og arrangerer så vidt muligt kursus i bygning 

af granrisbåde, og understøtter derved uddannelsen af bådsnedkere og gaster 

og fremtidige deltagere på Mølleåsejladsen.

Beretning fra Grenene



DET DANSKE SPEJDERKORPS · EMNE FOR PPT

Tropsgrenen: del 2 af 2:

Tropslederne i divisionen har afholdt omtrent 5 aften-TL-møder for at aftale formål og  med turene, mens 
arrangement, administration, tilmelding og planlægning har været håndteret i nedsatte arbejdsgrupper. De 
fælles ture og aktiviteter i spejdergrenen i Mølleå division kan støtte, styrke og forbedre troppenes eget 
spejd, kan støtte og udvikle PL/PA'erne i deres ansvar med deres patruljer og udvide deres spejdernetværk i 
divisionen. I tillæg kan ture og aktiviteter i sig selv lette arbejdet for tropslederne ved at tilbyde nogle fælles 
aktiviteter i divisionen på et givende og udviklende niveau for spejderne.

Pva. tropslederne i divisionen,

Anders Theilgaard Madsen / DDS Bagsværd

Seniorerne:
Også her fyldte jubilæumsarrangementet rigtig meget i 2016, og der henvises til 

den del af DC-beretningen der handler om dette arrangement.

Der er ikke modtaget yderligere beretning fra seniorgren, så evt. uddybning 

om deres arbejde må ske på Divisionsrådsmødet.

Beretning fra Grenene
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Fondsbestyrelsen har i det forgangne år afholdt 5 møder (januar, marts, maj, august og november). 
Herudover er det afholdt fælles Fonds- og Hytteudvalgsmøde i april.

Bestyrelsen har i 2016 haft fokus på 5 vigtige og centrale områder:

a) Køb af ekstra grundstykke til Nejlinge

b) Salg af grund ved Høveltehytten

c) Udvikling af website for Høbjerghus

d) Drift og udlejning

e) Udviklingsplan

Ad A) Køb af grundstykke i Nejlinge

Efter flere års forhandlinger og dialog med familien Erik Madsen, som har ejet jorden mellem Høbjerghus 5X 
og villaerne mod vest, er det lykkedes at indgå aftale om køb af en del af jorden. Det er blevet til et jordareal 
på  ca. 8,3 ha til en samlet pris af 1.145.858 kr.

Det betyder således, at Mølleå Divisions Grund- og Hyttefond nu besidder samlet ca.13,5 ha jord eller godt 
27 tdr. 

Det nyerhvervede jordstykke skal i første omgang beplantes, så der etableres læhegn mod vest og nord. 
Der pågår  møder med Gribskov Kommune om muligheder for anvendelse af området. Det er planen at 
nedsætte et arbejdsudvalg bestående af spejdere og seniorer, der kan udarbejde en plan for anvendelse af 
det nye område samt implementere disse planer.

Se kortet på næste side, 

Bemærkn.: Det skraverede røde og grønne område er det nye tilkøbte jordstykke på 8,3 ha.

Beretning fra Mølleå Divisions grund 
og hyttefond 2016 del 1 af 6
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Beretning fra Mølleå Divisions grund 
og hyttefond 2016 del 2 af 6
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Præcisering
af arealerne
i Nejlinge:
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Ad B) Salg af grund ved Høveltehytten

I 2012 vedtog Allerød Kommune at inddrage hyttens grund til byzone, hvilket muliggør udstykning i 5 
parceller. I 2016 er der indledt forhandlinger med Jens Henrik Damgaard. Dette har efter megen 
korrespondance og møder ført til, at der er udfærdiget en købsaftale, hvori der indgår salg af 1 stk. grund 
(den 5. der ligger bagved de øvrige 4) 

til en pris af 735.000 kr., hvor køber 

afholder alle omkostninger i forbindelse 

med handlen samt senere 

byggemodningsomkostninger.  

”Den 5. Grund”

Handlen er endnu ikke indgået, og 

handelsdokumentet ligger pt. til 

godkendelse ved begge parter. 

Der er planlagt overtagelse 1/7-2017.

De øvrige 4 grunde fortsætter som 

spejdergrund/høveltehytte indtil udgangen 

af 2018, hvorefter de skal afhændes.

Beretning fra Mølleå Divisions grund 
og hyttefond 2016 del 3 af 6
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Ad C) Udvikling af website for Høbjerghus

I 2016 har vi – med Anders Ljørrings hjælp – fået udviklet en website for høbjerghus. Det er blevet et rigtigt 
flot resultat, og vi håber, at vi gennem en større synlighed kan skabe endnu større belægning på 
Høbjerghus. 

Siden hedder: www.høbjerghus.dk – og den henvender sig både til spejdere og virksomheder. Der kan 
tjekkes for ledighed/reserveres direkte på websitet. 

Beretning fra Mølleå Divisions grund 
og hyttefond 2016 del 4 af 6
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Ad D) Drift og udlejning

2016 har været endnu et godt udlejnings år for begge hytter. 

Høveltehytten gav et netto overskud på 35t.kr. før hensættelser til nedrivning. Forventningerne til 2017 
ligger på nogenlunde samme niveau.

I det forgangne år har der været reparation af taget. Tagpladerne er fra begyndelsen af 1990,erne og 
smuldre, desuden forbedring af diverse inventar. Vedligehold holdes på et minimumsniveau, der sikrer at 
den stadig kan udlejes 2018 med.

Her skal samtidig lyde en stor tak til Annette Kaalund for styring udlejningen og hytteudvalget med Lars 
Serritzlew, Gerda Krarup og Anders Ljørring.

Høbjerghus 5X havde en lejeindtægt på 489t.kr. i 2016, hvilket gav et overskud på 187t.kr.

I det forgangne år har der bl.a. været rep. af tekniske installationer, el-styring og toiletter.

Af indtægten blev der ydet støtte til JUBI-16 på stedet med kr. 30.000.

Styring af udlejning sker fortsat af Ib Johansen fra Aalborg, og det øvrige Nejlinge I-udvalg tager sig af tilsyn 
m.v. 

Nejlingegrunden 5V har fået ny shelter (flyttet fra Høveltehytten) og servicebygningen har fået udskiftet 
tagplader på hele taget. Der har også været en del oprydning af stormskader, gamle træer der skulle fældes 
og ryddes op.

På begge grunde vil der i 2017 blive bygget ”brændehuse”, så der altid vil være tørt brænde.

Beretning fra Mølleå Divisions grund 
og hyttefond 2016 del 5 af 6
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Ad E) Udviklingsplan

For at sikre forsat udvikling af divisionens ejendomme har bestyrelsen fokus på følgende 3 områder:

Etablering af et nyt nejlingeudvalg. Nejlingeudvalg-II skal stå for projektet med at beplante og 
etablere/indrette det nye jordstykke i Nejlinge. Der søges medlemmer til denne arbejdsgruppe, så alle 
interesserede kan melde sig til hos Torben på mail: ellestad@live.dk.

Salg af Høvelte-grundene. De resterende 4 byggegrunde skal sælges via ejendomsmægler. Og 
Høveltehytten skal nedlægges med udgangen af 2018.

Udvidelse af Høbjerghus. Der er behov for udvidelse af Høbjerghus, så den kan rumme 30-40 personer i 
mindre grupperum. Der indledes dialog med arkitektfirma/byggefirma, som byggede Høbjerghus for at få 
udarbejdet forslag.

En stor tak til hele bestyrelsen for en kæmpe indsats i det forgangne år. Det har været begivenhedsrig og 
spændende – og vi har nået mange mål, som er vigtige for grundene og hytternes fremtidige virke.

På Mølleå Divisions Grund- og Hyttefonds Bestyrelses vegne

Bestyrelsesformand

Marianne Purup

Virum, d. 1. marts 2017

Beretning fra Mølleå Divisions grund 
og hyttefond 2016 del 6 af 6
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Divisionens regnskab 2016, del 1 af 2
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Divisionens regnskab 2016, del 2 af 2
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Divisionfondens regnskab 2016, del 1 af 2:
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Divisionfondens regnskab 2016, del 2 af 2:
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????

????

Indkomne forslag:

????
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Visionen:

Mølleå Division - Divisionen alle ønsker de var en del af !!!

Mølleå Division er en stærk division med landets bedste sammenhold.

• Fordi vi har unikke faciliteter til godt spejderarbejde, med bland andet en 
af de bedste hytter med en stor lejrplads, der nu bliver dobbelt så stor.

• Fordi vi har et fantastisk samarbejde og sammenhold i vores seniorgren.

• Fordi vi vil mere, og når i mål.

• Fordi vi har et stærkt tropsarbejde, der udvikler vores tropsspejdere.

• Fordi vi har fede divisionsaktiviteter i Junior-, Mini- og Mikrogrenene.

• Fordi vi til vores lederaktiviteter udfordrer, inspirerer og udvikler 
hindanden.

• Fordi alle børn og unge i Divisionens geografiske område har mulighed 
for at være en del af vores fællesskab.

Vil du være med?

Divisionens udviklingsplan, del 1 af 2:
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Stuktur:

Fra ”Æblemodellen” bevarer vi: 

• Gruppeledernes indflydelse og ansvar for:

– Divisionens budget herunder blandt andet International Pulje og 
arrangementer.

– Lederarrangementer på tværs af grenene.

– … Er der andet Molle ?

• Divisionsledelsen mulighed for at uddelegere aktiviteter og ansvarsområder til 
tovholdere.

For at opfylde vores vision ønsker vi:

• At grenarbejdet, lederudvikling og faciliteter er direkte forankret i 
divisionsledelsen.

• 6-8 divisionsledelsesmedlemmer ud over kasseren, heraf 2 divisionschefer.

• Min 2 årlige divisionsaktiviteter i hver gren, herunder også lederne (lederweekend 
+ korpsrådsmøde)

• Styrkelse af mølleåsejladsen

• At få flere dygtige spejderledere, både til vores eksisterende grupper og til 
oprettelse af en ny spejdergruppe i Nærum.

Divisionens udviklingsplan, del 2 af 2:
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PAUSE

PAUSE
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Justeret budget 2017 samt budget 2018
Kontingentet 
foreslås 
fastholdt på 
kr. 100,- for 
2018
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Divisionfondens budget 2017
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Divisionsledelsen foreslår 7 medlemmer

Fastsættelse af antallet af divisionsledelses-
medlemmer:
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DC Morten Stenkilde ønsker ikke at fortsætte

Anders Valgrehn, Virum, stiller op som DC

Valg til Divisionsledelsen – DC:

Andre kandidater???
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DLM Lily Bahnsen ønsker ikke at fortsætte

Bertha M. Friis, Virum, stiller op

Valg til Divisionsledelsen – DLM:

Andre kandidater???
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John Bagger-Petersen er villig til genvalg

Valg til revisor, Divisionen

Andre kandidater???

Evt. Revisorsuppleant ??
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Anders Mejlhede ønsker ikke at fortsætte

Annette Kaalund-Jøregensen stiller op

Valg til Fondsbestyrelsen og revisor:

Revisor: Uffe Ougaard er villig til genvalg
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Beretning fra Friluftsrådet del 1 af 2

I har valgt mig til at repræsentere Det Danske Spejderkorps i Friluftsrådets kreds Storkøbenhavn 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 interesser, 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 opmagasineres på måder der kommer 
friluftslivet til gode! 

Denne kamp foregår som oftest igennem kommunernes Grønne Råd, og det er en glæde at kunne skrive 
beretningen, i lyset af at vi netop har haft et møde med borgmesteren og formanden for Teknik- og 
Miljøudvalget i Rudersdal Kommune, hvor vi blev enige om på forsøgsbasis at starte et Grønt Råd. 

Fredningen af Stavnsholt Kilen, er nu gennemført, og heldigvis vil fredningen ikke betyde indskrænkninger i 
anvendelse af spejderejendomme, eller indskrænkninger i mulighed for ny- eller tilbygning af spejderhytter. 
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.
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Beretning fra Friluftsrådet del 2 af 2

I over 60 år (iværksat af TH. Stauning) har en stædig gruppe af mennesker arbejdet for etableringen af en 
Naturpark fra Slangerup til Farum. Nu er det lykkedes at få Frederikssund, Allerød, Furesø og Egedal
Kommuner til at optage naturparken i deres kommuneplaner og dermed er det blevet muligt at certificere 
”Mølleå Naturpark” efter Friluftsrådets mærkningsordning. Certificeringen skete under stor festivitas i 
december måned.

Samtidig arbejder vi på langt sigt sammen med Danmarks Naturfredningsforening om at etablere en 
vandresti fra Frederikssund til Øresund, og den vil passere igennem Naturparken.

Der har i mange år været arbejdet for at etablere en sti rundt om Sjælsø, og nu er stien færdiggjort, idet 
Rudersdal Kommune har anlagt stistrækninger i både øst- og vestenden af søen. På nordsiden er stien 
mangelfuld, men dog eksisterende.

Hvert år afholder BUS- Børne og Ungdomsorganisationernes Samråd – sammen med Friluftsrådet og 
deltagere i folkeoplysningsudvalgene, en fælles kursusdag. Et af temaerne var i år udpegning af 
repræsentanter til Friluftsrådet, således at der i det mindste er en repræsentant fra BUS i hver af kredsens 8 
kommuner. Det har betydet at vi har fået flere nye kredsrepræsentanter der i realiteten repræsenterer BUS –
selv om de selvfølgelig er optaget som repræsentanter fra deres egen organisationer. Derfor har vi nu fået 
både FDF og KFUM-spejderne ind i folden! 

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 at kontakte 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. Ved store projekter har jeg også mulighed for at arrangere 
et møde med en konsulent fra Udlodningsafdelingen.

Med spejderhilsen Gunnar Brüsch
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