
Mølleå Division 
Divsionsrådsmødet 2018 

Torsdag den 5. april kl. 18.00 
 

Hermed fremsendes indbydelsen til årets divisionsrådsmøde 
torsdag d. 5. april 2018 kl. 18.00 
 
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. 21. marts 2018 

 
Forslag eller emner der ønskes behandlet på 
divisionsrådsmødet, skal sendes til divisionscheferne senest 
onsdag d. 22. marts 2018 
på DC@moelleaa.dk 
 
På vegne af Divisionsledelsen 
Torben og Anders 
Divisionschefer 

  

mailto:DC@moelleaa.dk


Program for aftenen: 
18.00 Velkomst 
18.05 Rådsmødets punkt a-e 
18.50 Pause og aftensmad 
19.15 Rådsmødets punkt f-l 
20.45 Afslutning og oprydning 

 

Dagsorden: 
1) Valg af dirigent og referent. 
2) 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. 

3) Fremlæggelse af årsregnskabet for det foregående år til 
godekendelse, både for divisionen og fonden ihht. vedtægter for denne. 

4) Behandling af indkomne forslag 
5) 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 
6) 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. 

7) Fastsættelse af antallet af divisionsledelsesmedlemmer 
under hensyntagende til §29 stk. 3 

8) Valg af divisionsledelse og fondsbestyrelse ihht. 
Vedtægterne. Desuden valg af nyt medlem til Lederkollegiets bestyrelse. 

9) Skriftlig eller mundtlig beretning fra en eller flere af Det Danske Spejderkorps’ 

kredsrepræsentanter i Friluftsrådet. 
10) Beretning fra spejdercentre og større arrangementer, jf. § 50, og tilsvarende tilknyttet 

Divisionen, herunder Mølleåsejladsen. 
11) Mindeord for Henning Molin 
12) Eventuelt 



Beretning fra Divisionsledelsen 
Mølleå Division - Sammen står vi stærkere 

Divisionsledelsen har siden rådsmødet 2017 bestået af Anders Vahlgren (DC), Torben 
Ellestad (DC), Mathias Bach, Lærke Skovhus, Thomas Sterndorff, Bertha Friis og kasserer 
Anders Mejlhede. 
 
Divisionsledelsen arbejder for at der er oplevelser på tværs af divisionen for spejdere i alle 
aldersgrupper. 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. 
 
Divisionsledelsen har afholdt 6 møder siden sidste DRM herunder to fredags/lørdagsmøder i 
september og januar i vores servicebygning i Nejlinge. I løbet af året har vi arbejdet med at 
definere divisionsledelsens opgaver i forhold til grupperne. Vi har udarbejdet en udviklingsplan 
med både kort- og langsigtede mål for divisionsledelsens arbejde. 
Find referater her: http://moelleaa.dk/dlmoede 
 
Divisionens arrangementer: 
Der blev afholdt forkorpsrådsmøde for at diskutere kandidaterne til korpsledelsen. Mødet blev 
afholdt i Geels’ hytte med deltagelse fra mange grupper og et par repræsentanter fra Bernstorff 
division. 
Lederweekend i marts måtte aflyses på grund af manglende deltagere. I det kommende år 
forsøger vi at få en bedre formidling omkring arrangementet til de enkelte ledere. Miniprimi, 
Juniordivi og Divisionsturnering har været afholdt til sædvanlig glæde for spejderne. Der har også 
været afholdt en dyst for klanspejdere i år med gode resultater. Troppen har haft glæde af PLA 
træning på Avnstrup spejdercenter. 
Mølleåsejladsen forløb igen i år godt, men der arbejdes stadig på at få flere både med, især fra 
Mølleå division. 
 
Divisionens gruppeledermøder: 
Der afholdes jævnligt gruppeledermøder med deltagelse af de fleste grupper. Det giver god 
mulighed for erfaringsudveksling og giver et godt indblik i gruppernes arbejde. 
Grupperne i divisionen kører generelt godt. Der er tilvækst i antallet af spejdere men de fleste 
grupper har behov for flere ledere. 
GL gennemgår og vedtager divisionens budget. I år har divisionsledelsen foreslået at oprette en 
pulje til indkøb af udstyr som grupperne kunne ønske sig at divisionen ligger inde med. Dette blev 
vedtaget.  
Referater fra GL møderne kan findes på divisionens hjemmeside: http://moelleaa.dk/glmoeder  
 
Uddeling af divisionens internationale pulje: 
Der har ikke været ansøgere til den internationale pulje i efteråret 2017. Puljen uddeles til 
internationalt spejderarbejde i Mølleå division.  
Puljen kan søges på divisionens hjemmeside: http://moelleaa.dk/international  

http://moelleaa.dk/dlmoede
http://moelleaa.dk/glmoeder
http://moelleaa.dk/international


 
Divisionens struktur og hytter (ikke Fonden): 
Efter lukning af Nærum Gruppe har divisionen overtaget hytten. Der har været forskellige forslag 
til brug, men der er ikke vedtaget noget endeligt endnu. 
 
Divisions grunde og hytter (Fonden): 
Grundudvidelsen i Nejlinge er nu for alvor i gang. Arbejdet har taget ca. 10 år men er lykkedes ved 
nært samarbejde med vore nabo gårdejer Erik Madsen. Det giver os en fantastisk mulighed for at 
lave naturgenopretning, vandmiljø m.v. 
Salg af Høveltehytten er en lang og vanskelig proces, men vi håber der sker noget i løbet af 2018. 
Se hele beretning fra Fondsbestyrelsen i denne indkaldelse. 
 
Visioner for fremtiden: 
Divisionsledelsen ønsker at blive en aktiv del af gruppernes værktøjskasse, således at vi kan 
underbygge udviklingen af det gode spejderarbejde. 
Udviklingsområder i 2018 vil derudover være lederudvikling, samt fortsat fokus på spejderarbejdet 
og afholdelse af de fælles arrangementer i divisionen. 
 
Æblemodellen: 
Der har nu i tre år været arbejdet ud fra den model som blev fremlagt på divisionsrådsmødet i 
2014. 
I det videre arbejde i 2018 vil vi arbejde på at finde tilbage til en struktur der minder mere om den, 
divisionen havde før 2014 med divisionsassistenter for de forskellige grene. Det er dog ikke tanken 
at disse divisionsassistenter skal have planlægningsansvar men i stedet være en administrativ post. 

  



MØLLEÅ DIVISIONS GRUND OG HYTTEFOND 

Beretning 2017 

Fondsbestyrelsen har i det forgangne år afholdt 4 møder (januar, marts, juni og september). Herudover er 

det afholdt fælles Fonds- og Hytteudvalgsmøde i april. 

Bestyrelsen har i 2017 haft fokus på 5 vigtige og centrale områder: 

A) Nejlinge-VEST-grund 
B) Udvidelse af Høbjerghus 
C) Salg af grund ved Høveltehytten 
D) Drift og udlejning 
E) Udviklingsplan 

 
Ad A) Nejlinge-VEST-grund 

Randbeplantning: 

Det nye stykke grund, som vi overtog ved årsskiftet 2016/2017, har nu fået en randbeplantning bestående af 

5 forskellige rækker træer. Det er Hedeselskabet, der står for beplantningen, og heri indgår også aftale om 

ukrudtsbekæmpelse og genbeplantning ved døde træer. De har allerede været en gang og genbeplante, men 

ellers har de mange træer fået godt fat. Det våde og milde sommer/efterår har givet god grobund for 

træerne. 

Jordstykket vil i den kommende sæson blive dyrket – uden gødning – af Erik Madsen, så vi sikrer at alle 

sprøjte/gødningsrester forsvinder ud af jorden, hvilket skal ske inden vi går i gang med videre beplantning, 

indretning med vådområder og græslægning. 

 

Beplantning 



 

Nejlinge-VEST-udvalg: 

Der er i 2017 blevet efterspurgt rundt i grupperne, om der er interesserede i at deltage i et Nejlinge-VEST-

udvalg, som skal stå for udviklingsplan for grundstykket, implementering af plan, beplantning, vedligehold 

m.v. Dette arbejde fortsætter, og det er bestyrelsens ønske at afholde et inspirationsmøde på Nejlinge, hvor 

alle interesserede kan deltage og komme med forslag til anvendelse og udviklingsplan. 

 

Ad B) Udvidelse af Høbjerghus 

Grupperne har udtrykt stort ønske om udvidelse af Høbjerghus, så der kommer flere, mindre soverum (4-

sengsrum) og flere små møderum. Denne udvidelse er på planlægnings-brættet, idet finansieringen dertil 

skal komme fra salget af grundene ved Høveltehytten. Der indledes i 2018 en dialog med arkitekten, der 

tegnede Høbjerghus, så denne kan komme med forslag til, hvordan en udbygning kan løses. 

 

Ad C) Salg af grund ved Høveltehytten 

Hele 2017 gik med at forhandle aftale på plads vedr. salg af den 5. Grund ved Høveltehytten. Den kommende 

køber – Jens Henrik Damgaard – har endelig her primo 2018 skrevet under på købsaftalen, og pt. venter vi 

deponering af købesum og endelig overdragelsesdato. Prisen er 735.000 kr., og handelsdokumentet er 

godkendt af begge parter. 

 

De øvrige 4 grunde fortsætter som spejdergrund/høveltehytte indtil udgangen af 2018, hvorefter de skal 

afhændes. Det overvejes, om de skal afhændes samlet eller hver for sig. 

 

”Den 5. Grund” 



Ad D) Drift og udlejning 

2017 har været endnu et godt udlejningssår for begge hytter.  

Høveltehytten havde et driftsresultat før hensættelser på 98t. Kr. Der er hensat yderligere 50t. Kr. til 

nedrivning. Forventningerne til 2018 ligger på et lidt mindre niveau, da udlejningen planlægges stoppet i 

november 2018. 

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 lejeindtægt på 416t.kr. i 2017, hvilket gav et driftsresultat på 74 t.kr., hvortil kommer 

udbytte af renter og invest.beviser på t.kr.165.  Der er hensat 40t. Kr. til diverse reparationer. 

Styring af udlejning sker fortsat ved Ib Johansen fra Aalborg, og det øvrige NejlingeØST-udvalg tager sig af 

tilsyn m.v.  Der skal lyde en stor tak til NejlingeØST-udvalget for deres indsats. 

20 års jubilæum for HØBJERGHUS  

I september blev der afholdt jubilæum i Høbjerghus for markering af husets 20 års dag. 

60 personer i alderen op til 90 år fik en herlig dag og aften ud af det med gensynssnak og dans. 

Vi synes, det er vigtigt at huske på alle dem, der i årenes løb har bidraget til at skabe gode rammer for det 

nuværende og fremtidige spejderarbejde i Mølleå Division. 

Nejlingegrunden 5V har fået ny shelter (flyttet fra Høveltehytten). Der har været en del oprydning pga. 

stormskader, gamle træer der skulle fældes og ryddes op. 

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

Ad E) Udviklingsplan 

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

1) Etablering af et NejlingeVEST-udvalg. NejlingeVEST-udvalg 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. 

2) Salg af Høvelte-grundene. Den 5. Grund planlægges afhændet i løbet af 2018, hvorefter de 
resterende 4 byggegrunde skal sælges via ejendomsmægler. Og Høveltehytten skal nedlægges med 
udgangen af 2018. 

3) Udvidelse af Høbjerghus. 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. 

                                        På Mølleå Divisions Grund- og Hyttefonds Bestyrelses vegne 

 

                                                                     Bestyrelsesformand 

                                                                      Marianne Purup                              



Divisionens regnskab 2017 
 

 



 



 



Divisionfondens regnskab 2017 

 



 

 



 

  



Indkomne forslag:  
Sidste frist for at stille forslag er den 22. marts til dc@moelleaa.dk 

 
  



Divisionens udviklingsplan 
Mølleå Division - Sammen står vi stærkere 

Visioner: 

Mølleå Division er en attraktiv division med landets bedste sammenhold. Det er vi Fordi: 

• Både Grupper og Divisionen har unikke faciliteter til godt spejderarbejde.  

Dvs. at alle grupper har egne lækre hytter med attraktive placeringer og divisionen ejer og udvikler 

attraktive fællesfaciliteter i form af Nejlinge Grundende med Høbjerg Hus. Samt at Høbjerg Hus har en 

størrelse og en stand så alle grupper uanset deres størrelse finder det attraktivt at benytte. 

• Vi har en division hvor selv de højtflyvende idéer bliver omsat til handling. 

• Vi har et fantastisk samarbejde og sammenhold i vores seniorgren. 

• Vi udvikler og inspirerer vores tropsspejdere gennem meningsfyldte aktiviteter og fællesskab. 

• Vi udvikler vores juniorspejdere, gennem udfordrende aktiviteter. 

• Vi har fede divisionsaktiviteter i Mini- og Mikrogrenene. 

• Vi gennem vores lederaktiviteter skaber sammenhold og udfordrer, inspirerer samt udvikler 

hinanden. 

• Alle børn og unge i Divisionens geografiske område har mulighed for at være en del af vores 

fællesskab. 

Stuktur: (vi ønsker) 
 

• Gruppeledernes indflydelse og ansvar 

o Budget udarbejdes af DL – Godkendes af GL’er -1 år 

o Uddeling af international pulje varetages fortsat af GL’er 

o Ledelsesarrangementer flyttes til DA’er -1 år 

• Minimum 6, optimalt set 8 Divisionsledelsesmedlemmer ud over kasseren.  

• 2 årlige aktiviteter pr. gren 

• Tovholdere 

o Genindførelse af DA’er med hovedsageligt administrativt ansvar 

o Konkret opgavebeskrivelse – 1 år 

o Intern konstituering af DA’er – 1 år 

o DL består af 8 medlemmer + kasserer – 1 år 

o DA’er vælges specifikt til posten – 3 år 

o DA’ernes roller er afklaret – 3 år 

o DL faciliterer lederuddannelse i divisionen – 3 år 

o Alle ledere er bevidst om divisionsledelsens arbejde – 10 år  

▪ Ledere har en oplevelse af at DL støtter deres ledelsesudvikling 

• Mølleåsejladsen 

o Afholde træning og opbygge materialedepot – 1 år 

o 10% stigning af deltagende både fra Mølleå Division, i forhold til 2017 – 1 år 



o 1 båd fra hver gruppe – 3 år 

o 33% stigning af deltagende både fra Mølleå Division, i forhold til 2017 – 3 år 

o Overrepræsentation af Mølleåbåde ift. andre divisioner – 10 år 

o 100% flere både end 2017 – 10 år 

• Flere spejderledere 

o Styrkelse af voksenfællesskabet – 1 år 

o DA-leder – 3 år  

• Nærum gruppe 

o Opstart af gammelmandsklan eller lignende – 1 år 

o Gammelmandsklan kører selvstændigt og drifter hytten – 3 år 

o Ny DDS-Gruppe i Nærum – 10 år 

  



Justeret budget 2018 samt budget 2019 

 
  



Divisionfondens budget 2018 

 
  



Fastsættelse af antallet af 
divisionsledelses medlemmer:  
Vi foreslår 6-8 
 

Valg til Divisionsledelsen 
Anders Vahlgren (DC) -ikke på valg 
Anders Mejlhede (kasserer) -ikke på valg 
Bertha M. Friis -ikke på valg 
 
 
Torben Ellestad (DC) -genopstiller 
Lærke Skovhus -genopstiller 
Mathias Bach -genopstiller ikke 
Thomas Sterndorff -genopstiller ikke 
 
Maja Justesen -stiller op 
 
Andre kandidater? 
 

 
Valg til Fondsbestyrelsen 
Marianne Purup (formand) genopstiller som en af øvrige 2 valgt til bestyrelsen 
Karsten Meier genopstiller for grupperne i Lyngby-Taarbæk kom. 
Lars Serritzlew genopstiller for grupperne i Gladsaxe kom. 
Sebastian Andersen genopstiller for grupperne i Søllerød (Rudersdal kom.) 
 
Andre kandidater? 

 
Valg til lederkollegiets bestyrelse 
Hanne Korsholm -stiller op 

 
  



Beretning fra Friluftsrådet: 
Skriftlig årsberetning 2018 fra jeres kredsrepræsentant i Friluftsrådets kreds 20 Storkøbenhavn Nord. 

I år kan jeg besøge to af ”mine” fire divisioner, nemlig Hareskov og Bernstorff, med min korte 

orientering. Desværre falder Mølles møde samtidigt med Hareskovs, hvor jeg skal møde op 

som formand for 2. Herlev Fonden. Når Ravnsholt mødes er jeg bortrejst. 

Derfor håber jeg I vil stille jer tilfredse med min skriftlige beretning. 

Den skriftlige beretning giver et kort overblik over hvad der sker i Friluftsrådet. 

 

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. 

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. Efter mange års 

bestræbelser er det lykkedes at få etableret et Grønt Råd i Rudersdal Kommune, og det vil 

mødes første gang i løbet af 2018. Til gengæld er det tilsvarende råd sat på standby i Herlev 

Kommune, men vi håber det kan reetableres i løbet af den kommende byrådsperiode. 

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. Der blev straks etableret et Naturparkråd, hvor jeg deltager som 

Friluftsrådets repræsentant. Kommunevalget medførte at flere af de kommunale 

repræsentanter fratrådte, så der venter en ny spændende fireårig periode, hvor naturparken 

skal finde ”sine egne ben” at stå på. 

I det mere overordnede regi, arbejder vi igennem de nyligt nedsatte Naturråd, på at skabe et 

sammenhængende Grønt Danmarkskort. De nye Naturråd har en kort levetid idet de inden 

sommerferien skal aflevere deres input til kommunerne. Det er ikke kun en sammenhængende 

natur der arbejdes på – også de stier der skal knytte naturområderne sammen indgår i 

rådgivningen. 

Hvert år afholder BUS- Børne og Ungdomsorganisationernes Samråd – sammen med 

Friluftsrådet og deltagere i folkeoplysningsudvalgene, en fælles kursusdag. Et af temaerne er 

udpegning af repræsentanter til Friluftsrådet, således at der i det mindste er en repræsentant 

fra BUS i hver af kredsens 8 kommuner. Det har været en succes og vi regner med i fremtiden 

at få etableret et samarbejde imellem BUS og repræsentanterne i Friluftsrådets kredse. 

I 2017 blev der vedtaget nye retningslinjer, for uddeling af Friluftslivets udlodningsmidler. De 

overordnede tildelingsregler blev ændret, således at hovedorganisationerne, og herunder 

heldigvis DDS har fået sikret deres organisations tilskud. Til gengæld er der blevet mindre til 



lokale projekter, og de velkendte kriterier med fastlagte ansøgningsdatoer og bestemte temaer 

er forsvundet. Der satses fremover på større projekter, hvor I selvfølgelig kan søge. 

Men I må selv finde frister og kriterier på www.friluftsraadet.dk eller I kan kontakte mig på 

gb@brusch.dk så vil jeg efter bedste evne hjælpe jer! 

Selv om det ser lidt sort ud nu, så håber jeg at der kan åbnes en pulje til mindre projekter, 

hvor det typisk er spejdergrupper der søger tilskud til sheltere og bålhytter. 

 

Med spejderhilsen Gunnar Brüsch 

 

  



Mindeord for Henning Molin: 

Henning Molin døde i december, 90 år gammel. Henning var blå spejder og meget aktiv i den daværende 
Søllerød division. Han var blandt andet med til at starte lederkollegiet, hvor han sad i bestyrelsen lige til sin 
død. Han var aktiv i Lions Club og andre velgørende organisationer. Senest kan de partytelte som kom til 
divisionens grupper tilskrives hans opmærksomhed og nærvær. 
Der er nok ikke mange unge som kender Henning, men alle ledere med nogle år på bagen kendte ham. 
Henning var frisk og aktiv lige til det sidste. 
Mølleå Division skylder ham en stor tak for hans livslange engagement. 

 

Eventuelt: 


