
 

Referat af divisionsrådsmøde i Mølleå Division 
Tirsdag den 9. april 2013 på Havarthigården 

 

1 - Valg af dirigent og referent 

 Kommentarer til de enkelte punkter Beslutninger til punker 

 Divisionsledelsen foreslog som dirigent Martin Duus, DC i Amager Division og som referent Marie Meier, Fortunen Gruppe. 
 
Dirigenten erklærede at mødet var lovlig indkaldt og dermed beslutningsdygtigt. 

Både Martin og Marie blev 
valgt til deres respektive 
hverv. 
 

2 - Beretning og planer for det kommende år 

 Divisionsledelsen: 
Divisionsledelsens beretning er i mødematerialet side 12.  Ingen yderligere kommentarer eller spørgsmål fra drivisionsrådet.  
 
Divisionsfonden: 
Divisionsfondens beretning er i mødematerialet side 18. Ingen yderligere kommentarer eller spørgsmål fra divisionsrådet. 
 
Mølleåsejladsen: 
Det gamle team er trådt tilbage i 2012 efter mange års ihærdige indsats. Det nye team består af DASP'erne samt fire medlemmer af 
Kgs. Lyngby Gruppe (Morten og Karen Stenkilde, HUBH og Lars Jensen). 
I dag kan man sejle med fra 12 år og der er ingen aldersbegrænsning. 
Tilmeldingerne åbner 1. juni kl. 09:00. Vær på pletten, for der er "kun" plads til 100 - 120 både i sejladsen. Desuden er aldersgrænsen 
ændret, så deltagere i dag kan være med fra de er 12 år. Der er ingen aldersbegrænsning. 
Det er stadig et en-dagsarrangement som starter tidligt om morgenen med bådbygning, derefter sejlads som starter ved Lyngby 
Hovedgade og afslutning ved Stampen for de mindste og Rådvad for de øvrige deltagere. 
Spørgsmål til om deltagelse kræver medlemskab af DDS. Der kræver hverken medlemskab af DDS eller et andet korps. 
 
Friluftsrådet: 
GunnarBrüsch kunne supplere den skrevne beretning med at det har været et travlt år. Især området ”Radiomarken” som en del af 
grupperne i Mølleå Division anvender til spejderaktiviteter har kostet arbejde. Udfordringen er den plejeplan for området som 
Gladsaxe Kommune har udarbejdet. Friluftsrådet indgav en klage over plejeplanen, da Radiomarken ville gå fra at være frit tilgængeligt 
til at være indhegnet og utilgængeligt. Det ville betyde at det ikke længere ville være muligt at lave spejderaktiviteter på området. 
Enden blev, at kommunen nu har retten over plejeplanen for området, men at det stadig er muligt at lave spejderaktiviteter på 
området. 
I forhold til Søllerød Naturpark, er det lykkes at ændre det endelige fredningsforslag, så spejdergrundene nu er gået fra ”parker” til 
”særlige haver”. Det betyder at der ikke længere lægges op til at grundene er offentlige områder, men private. 
Gunnar vil forhåbentlig til næste år kunne fortælle mere om planerne. 
Hvis en gruppe har planer for bygning af sheltere, bålhytter, mødetelte, bålpladser mv. så er det muligt at søge midler til projektet. Det 

 



er blot vigtigt at gøre det på den rigtig måde. Der blev lagt pjecer på bordene om hvilke regler der gælder og hvad man kan søge midler 
til. Gunnar står til rådighed med hjælp til eventuelle ansøgninger. 
Ingen spørgsmål fra forsamlingen 
 
Vedtagelse af divisions udviklingsplan: 
Den er ikke udsendt med mødematerialet. Nedenfor er den i hovedpunkter. Hele udviklingsplanen kan ses på moelleaa.dk 

 At få bedre kommunikation og kontakt internt i divisionen 

 At få arbejdet med strukturen og sammensætningen af divisionsledelsen 
Målet er nået når: 

 Flere brænder for at være med 

 Vi har en fuld besat divisionsledelse – hvordan den så end er sammensat. 
 

3- Forelæggelse af regnskabsoversigt fra Divisionen 2012 til godkendelse 

 Regnskabet blev præsenteret af Anders Mejlhede som er divisionskasserer på 2. år. 
 
Vi er i løbet af 2012 blevet flere medlemmer. 
Det bør overvejes om divisionen fortsat skal benytte Danske Bank, da vi vil blive berørt af den nye gebyr politik i banken.  
 
Divisionen har en politik om at refunderer de korpskontingenter som grupperne betaler for divisionsledelsen medlemmer som er i 
divisionens grupper. Det er sket i 2012, hvorfor det faktiske beløb afviger en del fra budgettet på denne post. 
 
Just, GL i 2. Lyngby spurgte til om aktiviteterne havde givet overskud på omkring 4.000 kr., hvilket blev bekræftet. 
 
Uffe Ougaard, 2. Lyngby konstaterede at divisionen havde en forholdsvis stor formue. Han bad divisionen overveje om  man i en 
periode kunne nedsætte gruppernes kontingentet , for at lade pengene arbejde ude i grupperne i stedet for i divisionen. Anders 
Mejlhede kunne berette at det allerede var i tankerne, men dog først kunne effektueres i 2014, da kontingentet for 2013 blev fastsat i 
2012. 
 
Der var en diskussion om tilskud til Kandersteg turen. Punktet er flyttet til punkt 4 – Fremlæggelse og vedtagelse af justeret budget for 
2013 for divisionen.  
 

Regnskabet blev erklæret 
godkendt af dirigenten. 
 

4 - Fremlæggelse og vedtagelse af justeret budget 2013, for divisionen samt fastsættelse af divisionskontingent for 2014 

 Der er en forventning om at divisionen i 2013 er 1.000 medlemmer af 120 kr. Det beløb kan ikke justeres, da det er besluttet på sidste 
divisionsrådsmøde. 
 
Der afholdes i 2013 et førstehjælpskursus for divisionens medlemmer, hvilket dækker over udgiftsposten for kurser. 
 
Erik Friis, BSF Nærumspejd: Ønsker forklaring på hvorfor omkostningerne er 70.000 kr. Forklaring er at de 34.000 er Kandersteg, 21.000 
kr. er førstehjælpeskursus, noget er inspirationsaftner og resten er aktiviteterne. Erik havde ligeledes en bekymring for om 
førstehjælpskurserne var efterspurgt. 

Budgettet for 2013 blev 
vedtaget. 
 
 
 
 
 
 



Hanne Korsholm, DAMIN: Kunne berette at der har været afholdt et 1.hjælpskursus som var fyldt op. Det samme gælder det næste i 
rækken.  
 
Henrik Otterstrøm, Vikingerne: Spurgte til om den tidligere beslutning om at arrangementerne skal hvile i sig selv er ændret. 
Lars Bager, DAMIN: Hvis arrangementer bliver aflyst, vil arrangementerne blive dyre og kan ikke hvile i sig selv. 
Kristine Boesgaard: Det er besluttet at da divisionen har en formue, og det derfor er muligt at kaste nogle flere penge efter 
arrangementer for divisionens medlemmer.  
Bo Visfeldt, DASEN: Seniorer har ikke så mange penge, og da der mistes mange medlemmer fra trop til senior, har man valgt at bruge 
nogle flere penge i denne aldersgren for at se om medlemmerne kan beholdes. 
 
Der var en længere diskussion om, hvordan de afsatte penge til Kandersteg turen i sommeren 2013 skulle indgå i turens regnskab. 
Diskussionen gik på om beløbet skulle være en underskudsgaranti som ved overskud skal retur til divisionen eller om det var et tilskud 
som ikke skal retur til divisionen. 
Der var mange forskellige holdninger i forsamlingen for både den ene og den anden løsning. Enden blev at arbejdsgruppen for 
Kandersteg turen formulerer et forslag til hvordan beløbet skal medtages i turens regnskab. Denne sendes så til divisionsledelsen til 
behandling. Beløbet på 34.000 kr. svarer til 200 kr. pr. spejder. 
 
Kontingent for 2014 er foreslået nedsat til 100 kr. på medlem. 
Sebastian Andersen, 1. Holte: Ønsker at der findes et fast niveau for kontingentet, mellem den 120 og 100 kr. som matcher 
omkostningerne, så det ikke skal pendle op og ned.  
Thomas, DC: Forklarede at det var overvejet og divisionsledelsen formodning er at dette foreslåede niveau på 100 kr. pr. medlem er 
det efterspurgte niveau.   
Mikkel Kristiansen, Virum gruppe: I grupperne er det svært at håndterer at divisionskontingentet varierer år fra år. Derfor vil det hjælpe 
grupperne, hvis det er muligt at finde et niveau som passer. 
Hjalmar Christensen, Skovtofte Gruppe: De 100 kr. er inkluderet i et regnestykke som ser fornuftigt ud.  
Divisionskontingentet for 2014 fastsættes til 100 kr. pr. medlem 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Divisionskontingentet for 
2014 blev fastsat til 100 kr. 
pr. medlem i 2014. 

5 - Forelæggelse af regnskabsoversigt fra Divisionsfonden 2012 til godkendelse 

 Det trykte materiale viste dig desværre at indeholde fejl. Derfor er der uddelt ny regnskabsoversigt fra Divisionsfonden.  
 
Høvelte har givet en indtægt på 200.000 kr., hvilket er rigtig godt. I alt har alle tre ejendomme indbragt en indtægt på ca. 725.000 kr. 
 
Lånet vedr. Høbjerghus er indfriet, hvorfor der ikke kommer mange omkostninger til det næste år. 
Obligationsrenteposten burde have været højere, men da 2012 har været et rigtig dårligt år at handle obligationer, har vi sparet lidt 
der. 
  
Hensættelserne på 68.000 dækker en ny hensættelse på 100.000 kr. til arbejde på Høvelte grunden i forbindelse med udstykningen. 
Derudover tilbageføres tidligere hensatte beløb på 2 * 40.000 kr. til bålpægode som nu er bygget. Endelig hensættes 48.000 kr. til de 
omkostninger som ikke vil blive refunderet i vedrørende Nejlinge grunden. 
Lars Bager, DAMIN. Spurgte til hvorfor de 48.000 kr. opstår. Svaret er, at kommuner og amter ikke længere giver 100 % driftstilskud til 

Regnskabet for 
Divisionsfonden for 2012 
blev godkendt. 



hytterne og derfor vil der være driftsomkostninger som ikke bliver dækket og derfor skal betales af egne midler. 
 
I forhold til egenkapitalen har vi været så heldige at vi på kursregulering af obligationer i løbet af året har fået en ekstra indtægt på 
21.000 kr. på at blive udtrukket. 
 
Anders Mejlhede, divisionskasserer: Spurgte til de 100.000 kr. som er hensat til Høvelte hytten. Niels ”Tuba” Kofoed forklarede at 
beløbet samme med allerede afsatte 100.000 kr. fra sidste år skal dække de omkostninger som vil komme i forbindelse med nedrivning 
af Høvelte hytten, ejendomsmægler til salget, reetablering af grunden mv. 
Anders påpegede at det måtte være en forskydelse, da der på et tidspunkt må komme en sum ind fra salget.  
Torben Ellestad, Fonden forklarede at der i kommuneplanen står, at hytten skal rives ned. Udfordringen er om vi får flest penge ved at 
sælge grunden med eller uden hytten. For at sikre, at der er penge til en eventuel nedrivning, hensættes pengene i dette års regnskab. 
 
Både Henning Molin og Sebastian Andersen, 1. Holte, spurgte til hvordan beløbet er beregnet /fordelt og hvad strategien er for de 
925.000 som står i balancen for Høbjerghus som et tilgodehavende hos Nejlingegrundene. Torben Ellestad, Fonden forklarede at han 
havde været alle aftaler igennem for at identificerer hvordan underskuddet på grundene tidligere er dækket. 
Det er ligeledes opgjort jf. regnskaberne hvad de penge er til og hvor det kommer fra. Det kan blive relevant hvis der skulle ske 
kommunesammenlægninger eller divisionen opdeles/sammenlægges. 
 
Regnskabet for divisionsfonden blev erklæret for godkendt. 
 

   

6 - Fremlæggelse af budget 2013 fra divisionsfonden 

 En af de sværeste vurderinger i budgetfasen er at fastsætte, hvor meget det forventes at få i lejeindtægt. Lejeindtægterne på hytterne 
er uforandret. Forventningerne er 200.000 kr. på Høvelte hytten. Efterfølgende er lavet en opgørelse som viser forventede indtægter 
på 390.000 kr. Der lejes nu ud til alle som har interesse for hytten. 
 
I budgettet er driftsudgifterne sat til ”Almindelig drift og vedligeholdelse” på Høbjerghus. Det betyder at det kun er de absolut 
nødvendige ting som bliver lavet. 
 
Administrationsudgifterne er i forhold til regnskabet 2012 øget med almindelig prisfremskyndelse. 
 
Renteudgifterne vedrører prioritets lån, da lån vedrørende Høbjerghus er indfriet. 
Obligationsrenterne er set i forhold til udviklingen i 2012 svære at fastsætte, da det kommer an på hvad bankerne gør. Derfor er de 
100.000 kr. som er afsat i budgettet fastsat under svære forudsætninger. Fonden er opmærksom på om der kan foretages investeringer 
som kan give flere rentepenge. 
 
Forventet resultat på 245.000 kr. for 2013. 
 
Molle (Morten Stenkilde), Kgs. Lyngby: Ønsker at vide hvorfor der afsættes 40.000 kr. mindre end realiseret resultat for 2012 til 
vedligehold på bygninger, grunde/vej. Er det fordi der drosles ned på aktiviteterne på Høveltehytten eller er det fordi der udskydes 

Budgettet for 2013 for 
divisionsfonden blev 
vedtaget. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



vedligeholdelse på Høbjerghus eller Nejlingegrundene.  
 
Hjalmar Christensen, Skovtofte Gruppe: Vil gerne hører mere om Høveltehytten og fremtidsplanerne. Er det planen at købe en ny 
ejendom eller hvad er planen der skal ske med de penge som et salg af Høveltehytten vil indbringe. 
Torben Ellestad, divisionsfonden: Svarede at der helt klart er penge i denne sag, men at det er en større sag og ting tager tid. Hele 
planen blev først vedtaget i december 2012. Lige nu er aftalen at man sammen med de fire andre lodsejere, er ved at stikke følere ud 
for om der er nogle der ønsker at købe. Planen er at fortsætte udlejningen i både 2013 og 2014. Divisionsrådet vil løbende blive 
orienteret om udviklingen. Fonden arbejder selvfølgelig for at få så mange penge for ejendommen som muligt, men det er helt umuligt 
at vurderer hvor stor summen bliver. Det er forbundet med alt for stor usikkerhed at vurdere på nuværende tidspunkt.     
I forhold til hvad der skal ske efter et salg, vil det give mening at nedsætte et udvalg bestående at et bredt udvalg af divisionens 
medlemmer som sammen med divisionsledelsen og -fonden, kan arbejde med hvad Mølleå Division vil i fremtiden. I princippet er det 
primært de gamle Lyngby grupper, da ejendommen oprindeligt er deres. 
 
Just, 2. Lyngby Optaya: Ønsker at rose divisionsfonden for Høbjerghus. Selvom der en gang imellem kommer ris, så er gruppen som fast 
bruger af Høbjerghus særdeles tilfredse med den høje standard som hytten har. Den er klart i en anden klasse end eksempelvis 
Colleruphus. Gruppen benytter jævnligt begge ejendomme. 
 
Budgettet for 2013 for divisionsfonden blev godkendt. 
 

 
 
Opgaven med hvad der skal 
ske efter et salg af 
Høveltehytten/grunden 
ligger i divisionsfonden, 
men med involvering fra de 
øvrige medlemmer i 
divisionen. For eksempel i 
form af et brainstormings-
udvalg. 

7 – Behandling af indkomne forslag 

 Der er indkommet ét forslag. Det er indkommet fra divisionsledelsen og er præsenteret på side 7 i mødematerialet. 
 
Da dirigenten forudser en afstemning, skal der vælges to stemmetællere. Divisionsledelsen foreslår Mike Clausen og Gerda Krarup, som 
blev valg. 
 
Divisionsledelsen og –fonden har i et par år arbejdet med ændring af Mølleå divisionsfonds vedtægter. Der ligger en beslutning for de 
seneste to divisionsrådsmøder om nye vedtægter for divisionsfonden. Beslutningen fra sidste år var, at de skulle behandles på dette års 
divisionsrådsmøde. 
 
Der er en enkelt lille trykfejl i § 7 på side 10, 5. linje, hvor 20041 skal ændres til 2004. Der har indsneget sig et tal fra en fodnote i 
originaldokumentet. 
 
Indkommet et ændringsforslag fra Hjalmar Christensen, Skovtofte: 
§7: Hvis det besluttes at fonden nedlægges og indsluses i divisionen, er der ingen regler om fordeling af midler. Det kan dog besluttes 
med 3/4 flertal ved en afstemning i divisionsrådet.  
Ønsker ikke at fremsætte ændring, men vil gøre forsamlingen opmærksom på forholdet. 
 
§8: Der er anvendt forskellige brøker for majoriteten som det står. Der er derfor eksempler på at en beslutning kan behandles på et 
divisionsrådsmøde og ikke opnå flertal. Det kan derefter komme til afstemning på skrift og med de præcis samme stemmer vedtages. 
Det er uhensigtsmæssigt. Derudover er det ikke klart hvem der er stemmeberettigede samt en ændring af ”skal” til ”kan”.  

Forslag til ændring af 
Mølleå Divisions Fonds 
vedtægter blev vedtaget 
med ændringer. 



 
Kommentarer til §7: 
Henning Molin: Mener at der i forbindelse med nedlæggelse af fonden og dermed tilbageførsel af ejendommen i § 7 bør tilføjes at 
hytten skal anvendes til ungdomsarbejdet i området. I vedtægterne står der i dag kun ungdomsarbejde og ikke specifikt i 
"lokalområdet".  
 
Sebastian Andersen, 1. Holte: Synes godt om Hennings forslag og ønsker som stemmeberettiget medlem af divisionsrådet at opstille 
det som et ændringsforslag. 
 
Hjalmar Christensen, Skovtofte Gruppe: Gør opmærksom på at hvis divisionen skulle blive nedlagt, kan aktionærgrupperne ønske at 
overtage ejendommene. Det er kun hvis dette ikke være tilfældet, at eventuelle ejendomme tilfalder Det Danske Spejderkorps som 
skal anvende dem til beslægtede formål. 
 
Erik Friis, Nærumspejd: Forstår godt meningen med Hennings forslag, men forudser at det kan give en udfordring med en definition af 
”lokalområdet” 
 
Torben Ellestad, divisionsfonden: Vil slå fast at så længe der er bare én DDS gruppe tilbage i henholdsvis Lyngby-Taarbæk Kommune og 
Søllerød Kommune, så ejes de respektive aktiver af dem. Risikoen for at alle DDS grupper forsvinder i en enkelt kommune er meget 
lille. 
 
Thomas Frisenette, Divisionschef: Mener godt at formuleringen kan stå som den gør i dag. Hvis der ikke er nogle af de lokale grupper 
som ønsker at overtage en eventuel ejendom, så kan den lige så godt overgå til Det Danske Spejderkorps som en kapitalindsprøjtning 
til driften af korpsets ejendomme. 
Sebastian Andersen, 1. Holte: Frafalder sit ændringsforslag. 
 
Kommentarer til §8: 
Just, 2. Lyngby Optaya: Ønsker Torben Ellestads kommentar til ændringsforslaget fra Hjalmar Christensen.  
 
Torben Ellestad, divisionsfornden: Der er tænkt over 3/4 reglen, så den ønskes bibeholdt, da man ønsker bred enighed for en ændring. 
I forhold til at ændre vægt nummer 2, kan den sagtens ændres til 3/4. Det fastholdes at der skal være mere halvdelen af de 
tilstedeværende stemmeberettigede der stemmer for et ændringsforslag for at sende det til skriftlig afstemning. 
 
Derudover ønsker Torben at fastholde "skal" og ikke "kan" som lyder på Hjalmars forslag. Hjalmar frafalder og ingen i forsamlingen 
ønsker at bibeholde  
Hjalmar Christensens ændringsforslag, dog med ændringen af ”kan” tilbage til det oprindelige ”skal” fremsættes til afstemning.  
 
Øvrige kommentarer: 
Susanne Godiksen fra Kgs. Lyngby: Mener at der er en udfordring i at vedtægterne kun gælder for de ejendomme som eksisterer i dag. 
Derfor bør det tilføjes i § 4 ”… og eventuelle nye ejendomme”. Det kan være en udfordring hvis en grund udstykkes i to. 
Hjalmar Christensen, Skovtofte Gruppe: Gør opmærksom på at der længere nede i sætningen står ”… eller det der måtte træde i stedet 



for…” hvilket dækker den problemstilling ind.  
 
Afstemning 
Divisionsrådet består i år af 65 navngivne personer. Der er 34 stemmeberettigede til stede. 
 
Afstemning om forslag til ændring med grønt på planchen:  

 Der er 32 stemmer for forslaget 

 Der er 2 stemmer i mod forslaget 

 Der er ingen blanke stemmer 
Der er simpelt flertal og dermed er forslaget vedtaget. 
 
Afstemning om det samlede forslag, inklusiv ændringsforslag. 

 Der er 34 stemmer for forslaget 

 Der er 0 stemmer i mod forslaget 

 Der er 0 blanke stemmer 
 
Da divisionsfondens vedtægter skal følges, skal der være 3/4 af divisionsrådets stemmeberettigede som stemmer for forslaget. 
Divisionsrådet består i år af 65 personer. Forslaget kan derfor ikke vedtages, da der ikke er opnået majoritet på 49 stemmer for. Der er 
dog over halvdelen af de tilstedeværende som stemmer for. Derfor kan forslaget sendes til skriftlig afstemning i det fulde divisionsråd 
inden for de næste to måneder. Forslaget er, at der udsendes en afstemning via internettet (doodle eller andet). Det er afstemt med 
jurister, at det kan gøres på denne måde.  
 

8 – Fastsættelse af antallet af divisionsledelsesmedlemmer under hensyntagen til §29.2 

 Divisionsledelsen har lavet udkast til antallet af medlemmer. Det kan ses på side 6 i mødematerialet. 
Divisionsledelsens forslag er at holde den struktur med grenopdeling som har været anvendt de sidste mange år. 
 

Forslaget blev vedtaget 

9 – Valg af: 

 1 – 3 divisionschefer: 
Vi har ikke længere dispensation til at have tre divisionschefer. Der er pt. To og ingen af dem er på valg. 
 
Øvrige medlemmer af divisionsledelsen: 
DAMIK: Der er ingen kandidater til posterne 
DAMIN: Hanne, Anna og Lars – Ikke på valg 
DAJUN: Emil stopper som DAJUN. Der er ingen kandidater til posterne 
DASP: Kristine og Signe – Ikke på valg 
DASEN: Bo  Visfeldt og Jacob Flygenring, Ingen andre opstiller 
DA: Stine Enevoldsen – Ikke på valg 
Divisionskasserer: 
Anders Mejlhede ønsker at genopstille. Ingen andre kandidater i forsamlingen 
Revisor og –suppleant for divisionen: 

Thomas og Lotte var ikke 
på valg og fortsætter 
derfor som DC’er 
 
Ingen DAMIK’er 
Hanne Anna og Lars 
Ingen DAJUN’er 
Kristine og Signe 
Bo og Flygger 
Stine 
 
Anders blev valg som DK 
 



Revisor: John Bagger-Petersen ønsker at genopstille 
Suppleant: Uffe Ougaard ønsker at genopstille 
 
Medlemmer til bestyrelsen i divisionsfonden: 
Henrik Petersen, repræsentant for Søllerød Kommune grupperne ønsker at genopstille 
Lone Pryner, repræsentant for Lyngby-Taarbæk Kommune grupperne ønsker at genopstille 
 
Kasserer til divisionsfonden: 
Niels ”Tuba” Kofoed ønsker at genopstille 
 
Revisor og –suppleant for divisionsfonden: 
Revisor: John Bagger-Petersen ønsker at genopstille 
Suppleant: Uffe Ougaard ønsker at genopstille 
 
Diverse hytteudvalg: 
- Ingen valg 

John blev valgt som revisor  
Uffe blev valgt som 
suppleant 
 
Henrik blev valgt  
Lone Pryner blev valgt 
 
Niels ”Tuba” Koefoed blev 
valgt 
 
John blev valgt som revisor  
Uffe blev valgt som 
suppleant 

10 – Eventuelt 

 Besøg af Korpsledelsens repræsentant, Ulrik Grønbjerg Vej-Hansen: 

 Vi har ansat ny generalsekretær, Charlotte Bach Thomassen som starter 1. juni 

 Der er KRM med valg i år. Der er i den forbindelse nedsat et kandidathold som skal finde og støtte arbejdet med at få opstillet 
kandidater og hjælpe dem i processen. Thomas Frisenette sidder i udvalget. 

 Der er besluttet at lave Gruppegejst igen i år. 

 Korpsledelsen har besluttet at bakke op om en ny fælles lejr i 2017. Effekten på pladsen hos spejderne var over alt forventning 
og det kunne vi ikke gøre bedre selv. Der er opmærksomhed på, at der var noget bag væggene som ikke fungerede. Det der 
ikke må ske er, at vi ikke behandler vores frivillige ordentligt. 

 
Tak til Emil: 
Emil har valgt at trække sig fra divisionsledelsen. Divisionsledelsen skammer sig over at have glemt en gave til Emil, men lover at den 
efterfølger. 
 
Kandersteg: 
I forhold til de 34.000 kr. som er sat af i budgettet for 2013, arbejder Kandersteg-udvalget videre med en formulering som videregives 
til divisionsledelsen til endelig beslutning. 
 
Tak for mad: 
Tak til Hanne for dejlig mad. 
 
Næste års møde: 
Divisionsrådsmøde i 2014 afholdes den 2. april 2014, Telefonfabrikken, Fællesrum 204. 

 

 


