
 

Referat af divisionsrådsmøde i Mølleå Division 
Torsdag den 9. april 2015 i Telefonfabrikken 

 

1 - Valg af dirigent og referent 

 Kommentarer til de enkelte punkter Beslutninger til punker 

 Divisionsledelsen foreslog som dirigent Thomas Frisenette, Fortunen Gruppe og som referent Stine 
Enevoldsen, 1. Holte Gruppe. 
 
Dirigenten erklærede at mødet var lovlig indkaldt og dermed beslutningsdygtigt. 
 

Både Thomas Frisenette og Stine Enevoldsen blev 
valgt til de respektive hverv. 
 
 

2 - Beretning og planer for det kommende år 

 Torben Ellestad – supplement til divisionschefernes beretning 
Divisionscheferne har været ude og besøge grupperne til grupperådsmøderne… Stemningen er god… 
Mølleå Division fungerer rigtig godt. Grupperne er blevet større og vi er i øjeblikket omkring 1000 medlemmer 
i divisionen 
 
Torben Ellestad har deltaget i korpsets udvalgsmøde vedr. divisionerne. Der var omkring 20 deltagere. Et rigtig 
godt møde. 
Der er et opfølgningsmøde den 10. maj hvor grupperne også kan deltage. Der burde være kommet en mail ud 
til grupperne. 
 
Divisionsledelsen præsenteres.  
 
Troppens beretning – Er nu kommet skriftligt – Andreas Münter fra divisionsledelsen beretter 
I spejderåret 2014 har tropsledelsen i Mølleå division tilbudt vores tropsspejdere en række 
divisionsarrangementer. I januar 2014 var ca. 30 af de ældste spejdere på PLA træning på Lyngbyborg. Her blev 
de udrustet med redskaber, i form af lege og undervisning, til at planlægge og idé-genere deres egne 
spejdermøder og ture. Om aftenen lørdag fik PLA'erne besøg af "holdet" af Jul på Vesterbro, og spejderne gik 
derfra med højt humør og ny inspiration til deres egne grupper. 
 
I april var troppen på divisionsturnering i form af en charterrejse til Ibiza/Virum med rejsebureauet Mølleå 
TopTropTravels. Her var der stor tilslutning fra alle grupper i divisionen og tropsspejderne skulle rejse rundt i 
omegnen på cykel og besøge diverse rejsemål på Ibiza. På de forskellige poster blev de testet i alt fra klassiske 
spejderfærdigheder til i den lidt mere moderne ende at tage de bedste rejse-selfies. Det var en god 
divisionsturnering, hvor spejderne holdt højt humør, trods det regnede lidt meget på Ibiza. Turneringen 
sluttede af med en grisefest, med helstegt pattegris og saftevand i rå mængder.  

 
 
 
 



I 2014 stoppede DASP'erne for troppen, pga. ændringer i Mølleå divisionsledelsen. Der var en gruppe ildsjæle 
fra tropsledelsen der hurtigt samlede stafetten op, og har siden da indkaldt til møder i det forgangne år. Det er 
deres fortjeneste at troppen forsat kører som den gør. De skal have en kæmpe tak for deres store arbejde.  
 
Tropsledelsen i Mølleå har et tæt samarbejde, hvilket også medfører at kalenderen for 2015 er allerede fuldt 
pakket og tropsledelsen glæder sig til endnu et år med massevis af spejderarbejde. 
 
Med spejderhilsen Tropsledelsen Mølleå Division 
 
Fonden – Torben Ellestad supplerer 
Jonas Borrit, den nye formand for fonden, er på ferie, så Torben kommer med et par suppleringer til 
beretningen.  
 
Det har været en ny oplevelse ved at være sammen med så mange nye medlemmer af Fonden.  
Holdt en del møder og fået noget at arbejde på. 
 
Marianne Purup & Sebastian Andersen fra Fondsbestyrelsen fortæller om, hvordan det har været at være med 
i fonden det sidste år… Det har været spændende og har givet et kæmpe indblik i det store arbejde det er at 
holde hytterne. 
 
Derudover er der nogle arbejdsudvalg, tilstede på divisionsrådsmødet er: 
Dorte Krag – Nejlinge udvalget 
Anders Ljørring – udlejning af Høveltehytten og hjemmeside. 
Annette Kaalund – Udlejning af Høvelte hytten  
Gerda ”Hannibal” Krarup - Høvelteudvalget 
Mike Clausen – ”2. års lærling” i Nejlinge udvalget 
 
Mølleåsejladsen – Anders Mejlhede 
Det gik godt sidste år…  
I år er arrangementet flyttet en uge til den 22.-23. august (4. weekend i august pga. skolernes sommerferie er 
rykket) 
Der er i øjeblikket 7 medlemmer i udvalget 
 
Udvalget vil gerne have at arrangementet får flere med fra divisionen – I år ligger det samtidig med Solaris – 
Men udvalget tager gerne konkurrencen op. 
Det har fungeret godt at have taget spejdergrenen med. De betaler dog kun 50 kr. og det er ikke meget for at 
få det til at løbe rundt. 
 
Spred det gode budskab så vi kan få nogle flere deltagere - http://molleasejladsen.dk/ 
 

http://molleasejladsen.dk/


Friluftsrådet -  Gunnar Brüsch  
Supplement til den skriftlige beretning. 
Friluftsrådet er en paraply organisation med 90 foreninger, der laver deres aktiviteter udendørs 
 
Gunnar Brüsch har været kredsrepræsentant i mange år, men vil gerne have en eller flere nye kreds 
kandidater. Kontakt Gunnar (gb@brusch.dk), hvis du er interesseret. 
 
Lidt om tipsmidler – Der ligger brochurer på bordene – Der er mange muligheder for at søge tilskud.  
 
Friluftsrådets hjemmeside har mange gode råd og gode konsulenter på kontoret, der kan hjælpe med 
spørgsmål. 
 
http://www.friluftsraadet.dk/ 
 
 
 

3- Forelæggelse af regnskabsoversigt fra Divisionen 2014 til godkendelse 

 Regnskabet blev præsenteret af Divisionskasserer Anders Mejlhede. 
Det findes på side 16+17+18 
 
Anders Mejlhede gennemgik et par af posterne og påpeger, at det er trist, vi ikke har brugt penge nok. 
Budget var sat til et underskud på -11.000 kr., men i stedet har vi fået et overskud på + 35.000 kr… Det er ikke 
helt ok. Vi skal blive bedre til at bruge penge. 
 
Den International pulje har uddelt 8.119 kr. næsten de 10.000 kr som var budgetteret med. 
 
Regnskabet godkendt 
 

Divisionens regnskab 2014 blev erklæret godkendt 
af dirigenten. 
 

4 - Forelæggelse af regnskabsoversigt fra Divisionsfonden 2014 til godkendelse 

 Regnskabet blev præsenteret af John Bagger-Petersen og kan findes på side 19 i indkaldelsen. 
 
Høvelte hytten har givet overskud.  
Der er ekstra hensat 50.000 kr., da hytten på et tidspunkt skal nedlægges og det kommer til at koste nogle 
penge. 
 
178.000 kr. i et samlet overskud for de tre enheder.  
 
De tre enheder behandles også som en samlet enhed i bogholderimæssig forstand. Mellemregningerne er et 
spørgsmål om teknik. 
 

Fondens regnskab blev erklæret godkendt af 
dirigenten. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:gb@brusch.dk
http://www.friluftsraadet.dk/


Adam Stoot, Bagsværd Gruppe: Under administrationsudgifter er den uddelt i administrationsudgifter og 
nyanskaffelser.  Hvad bruger man 43.000 kr. på i administration til Høbjerghus? 
 
John Bagger-Petersen: Pengene bruges af arbejdsholdene, der står for vedligehold af alle grundene og 
hytterne. 
 
Regnskabet blev godkendt. 

 
 
 
 
 
 
 

5 - Fastsættelse af antallet af divisionsledelsesmedlemmer  

 Divisionsledelsen forslår, at vi fortsætter med samme model, som blev vedtaget sidste år.  
Den kan ses på side 6. 
 
Divisionschef Torben Ellestad supplerer med, at han synes modellen fungere udmærket som den er. En 
passende størrelse. Tovholdere findes ude i grupperne.  
 
Divisionsledelsen ønsker at fortsætte med modellen. 
 
Carsten Grønhøj, 1. Holte: Hvem sender man en mail til, hvis man ønsker at lave en aktivitet i divisionen? 
 
Torben Ellestad svarer: Du sender en mail til kasserer Anders Mejlhede eller divisionscheferne. 
 
Andreas Münter fra divisionsledelsen supplerer med at divisionsledelsesmøderne er åbne møder. Det ville 
være fedt, hvis der var nogen, der gerne ville deltage. Datoerne for møderne kan findes på 
http://moelleaa.dk/dlmoede under referaterne. 
 
Modellen på side 6 vedr. antallet af divisionsledelsesmedlemmer godkendes. 
 

Forslaget blev vedtaget 
 
En kerne med 7 divisionsledelsesmedlemmer og en 
liste med opgaver, der kan uddelegeres til 
gruppeledere og andre tovholdere. 
 
 

6 - Valg af divisionsledelse, fondsbestyrelse og revisorer 

 Divisionsledelsen: 
Divisionschef Morten Stenkilde, Kgs. Lyngby – Ikke på valg - Fortsætter 
Divisionschef Torben Ellestad– Ikke på valg - Fortsætter 
Divisionskasserer: Anders Mejlhede - Valgt 
Divisionsledelsesmedlem Lily Bahnsen, Skovtofte – Ikke på valg - Fortsætter 
Divisionsledelsesmedlem Hanne Korsholm, Trørødspejderne– Ikke på valg - Fortsætter 
Divisionsledelsesmedlem Mathias Bach, Geels – Ikke på valg - Fortsætter 
Divisionsledelsesmedlem Andreas Münter, Trørødspejderne – Ikke på valg - Fortsætter 
 
Revisor for divisionen: John Bagger-Petersen - Valgt 
Revisorsuppleant for divisionen: Uffe Ougaard - Valgt 
 
 

Valg til divisionsledelsen: 
Divisionskasserer: Anders Mejlhede – Valgt 
 
Revisor for divisionen: John Bagger-Petersen 
 
Revisorsuppleant for divisionen: Uffe Ougaard 
 
 
 
 
 
 
 

http://moelleaa.dk/dlmoede


Fonden: 
Fonds kasserer: John Bagger – Petersen - Valgt 
 
Fonds revisor: Uffe Ougaard - Valgt 
 

Valg til fonds bestyrelsen: 
Fonds kasserer: John Bagger – Petersen 
 
Fondsrevisor: Uffe Ougaard 
 

7 – Planer for det kommende år – Udviklingsplan 2015 

 Mathias Bach fra divisionsledelsen fortæller om divisionens planer for 2015 
 
Hvad vil vi som ny divisionsledelse? Hvordan kan vi bidrage med, at lederne kender hinanden. 
 
Den 3. – 4. oktober afholder divisionen en divisionsturnering for lederne i grupperne. Der kommer mere info. 
Det er stadig på tegnebrættet. 
 
Derudover skal der findes en løsning for Nærum grunden, da gruppen er blevet nedlagt. Der er en løsning på 
vej, hvis man har spørgsmål, skal man tage fat i divisionschef Torben Ellestad. 
 
Der ønskes en tæt dialog med tovholderne, som ikke er en del af divisionsledelsen og de inviteres til 
divisionsledelsesmøderne. 
 
Derudover skal der findes et system, så man kan sende mails til f.eks. alle lederne i tropsgrenen. Stine 
Enevoldsen følger op på det system, der bruges i Ravnsholt Division. 
 
Den 6. juni afholder divisionen et kursus for nye ledere hos Geels Gruppe. Mathias Bach og Lily Bahnsen fra 
divisionsledelsen er kursusledere. 
 
Torben Ellestad fortæller om planerne fra fonden 
Der er givet tilladelse af Gribskov kommune til at købe noget jord inden for de præmisser, der er givet inden 
for Nejlinge. Er ved at forhandle en pris. Gælder om at få så meget som muligt ud mod vejen. 
 
Det medfører nye projekter, der skal sættes i gang: 

1. Der skal nedsættes et Nejlinge udvalg 2, der kan komme med ideoplæg. I efteråret inviteres grupper til 
at være med til at brainstorme over udviklingen af området og man kan melde sig til at være med i 
udvalget. 

2. Høvelte hytten, er p.ga. by udvikling blevet delt i fem grunde og skal afvikles. Deadline er sat til 31/12-
16. Men så længe vi kan tjene på det holder vi hytten. Torben har kontaktet til en ejendomsmægler. 

3. Høbjerghus er for lille. Der skal tænkes over mulighederne for et anneks. Grupperne er blevet større 
de sidste par år. 

 
 
 

 



8 – Fremlæggelse af budget 2015 for divisionen, samt fastsættelse af kontingent for 2016 

 Anders Mejlhede fremlægger budgettet. 
 
Først spørges divisionsledelsen om, hvad skal der stå på bundlinjen. Herefter spørges gruppelederne om, 
hvordan pengene skal fordeles. 
 
Revideret budget for 2015 og nyt budget for 2016. 
 
Medlemskontingentet hænger sammen med en bundlinje. 
 
Der budgetteres med 1000 medlemmer.  
 
Der har været en beslutning i gruppelederkredsen, at man gerne vil støtte de grupper, der gerne vil med til 
korpsrådsmøde, men hindres p.ga. økonomien i gruppen.  
 
Pengene til korpsrådsmødet søges hos divisionskassereren Anders Mejlhede. 
 
Thomas Frisenette: Ser du gruppernes regnskaber? Ellers henstilles til at divisionscheferne er med til at 
beslutte, hvem der har råd til at sende folk af sted. 
 
Brug pengene på fede aktiviteter… Skriv til Anders Mejlhede (kasserer@moelleaa.dk) hvis du har ønske om at 
lave nogle fede arrangementer.  
 
Divisionen har rigtig mange penge i overskud fra 2014 og divisionsledelsen har diskuteret, om der skulle laves 
en hensættelse på f.eks. 30.000 kr. til jubilæum 2016. 
 
Men man er blevet enige om, at det vil man ikke gøre, da pengene med en hensættelse, så SKAL bruges til det 
og kun det arrangement. I stedet for vil man gerne have til hensigt at bruge en del penge i 2016, men det står 
ikke i regnskabet. 
 
Mike Clausen:  Mener man bør hensætte, så pengene står der og grupperne kan deltage gratis i jubilæum. 
 
Anders Mejlhede: Det har været diskuteret – Nej er svaret til, at det bliver en hensættelse, men ja til en 
hensigt. 
 
Thomas Frisenette: Vi skal først beslutte det i 2016, da det er der pengene skal bruges. Divisionsledelsen har til 
hensigt at bruge mange penge næste år. 
 
Sebastian Andersen, 1. Holte Gruppe: Man ku vel nemt tilføje på 2016 budget, at vi overvejer at bruge xx 
penge til ekstra ordinære aktiviteter i forbindelse med jubilæet? 

Kontingent for 2016: 100 kr. 
Skriv til divisionskasserer Anders Mejlhede, hvis du 
har ideer til arrangementer i divisionen   
 
Divisionen holder 25 års jubilæum i 2016 
 
Divisionsrådet ønsker, at divisionsledelsen sætter 
gang i noget arbejde i retning af at få lavet et 
jubilæumsarrangement i 2016.  
 
Budgettet er godkendt 

kasserer@moelleaa.dk


 
Anders Mejlhede: Vil helst ikke binde nogen til noget. Der er ikke fundet et team endnu. 
 
Torben Ellestad: Tovholderene for de forskellige afdelinger skal i første omgang finde ud af, hvordan de bruger 
pengene i 2015. Men fornuftigt vi sat nogle aktiviteter i gang 
 
Anne-Dorthe Rasmussen, Fortunen Gruppe: Der er endnu ikke nogen af de andre tal i budgettet 2016, som 
man er helt sikre på er rigtige. 
 
Thomas Frisenette: Budgettet 2016 eksistere principilt ikke endnu. Det er et arbejdsredskab for kassereren. 
 
Lotte Jepsen: Synes blot vi skal få taget til referat, at divisionsrådet ønsker, at divisionsledelsen sætter gang i 
noget arbejde i retning af at få lavet et jubilæumsarrangement. 
 
Kontingent for 2016: 100 kr. - Godkendt 
 
Budgettet er godkendt 
 
 

9 – Fremlæggelse af budget 2015 fra divisionsfonden 

 Forventning om lavere lejeindtægt i 2015. 
 
Der har været en del reparationsudgifter på Nejlinge. Elregning er pisket derudaf og der er en tagrenovering 
der skal tages hånd om. 
 
Budgettet for 2015 for divisionsfonden blev godkendt. 
 

Budgettet for 2015 for divisionsfonden blev 
godkendt 

10 –Behandling af indkomne forslag 

 Forslagsstiller: Lærke Skovhus, Virum Gruppe 
 
Forslag og motivation kan læses i vedlagte bilag. 
 
1. forslag vedr. ekstern revision af regnskabet for division og fond 
Lærke Skovhus forklarer motivationen bag forslaget og Torben Ellestad supplerer med, at han og Lærke har 
kommunikeret vedr. forslaget.  
 
Torben Ellestad tilføjer: Det er vigtigt, at vi har tillid og følger revisions vejledningerne. Det er meget dyrt med 
en ekstern revisor og det er rart, at det er internt og nogen, der kender vores arbejde. 
For at sikre os at revisionen er i orden, har vi en gammel kompetent spejder på opgaven. Det vil ikke blive 
bedre med en ekstern revisor.  

 
 
 
 
1. forslag vedr. ekstern revision 
Divisionsledelsen pålægges at finde ud af til næste 
divisionsrådsmøde, hvad en ekstern revisor koster til 
revision af divisionens og fondens regnskaber. 
 
 
 
 



 
Torben Ellestad har adgang til at kigge på de forskellige kontis. 
 
Peter Edinger, Trørødspejderne: Jeg kender folk med lagt mindre budgetter, der arbejder med eksterne 
revisorer. Det er et glimrende forslag fra Lærke og fornuftigt, at det ikke bliver indspist.  
 
Lærke Skovhus, Virum: Forslaget handler ikke om en bedre revision, men det handler om, at det ikke er ens 
venner, der skal prikke på skulderen. Det er værd at overveje en anden løsning. Jeg vil gerne være med til, at 
tingenen forløber godt. 
 
Torben Ellestad, divisionschef: Revision er revision… Det handler om det følelsesmæssige… 
 
Dorte Krag: Jeg kan godt forstå, det var ubehageligt sidste år. Jeg sidder i korpset med eksterne revisorer og 
det vil ikke gøre det mindre ubehageligt 
 
Næste år, forslag med hvad det koster 
 
Marianne Purup, Fonden: Jeg har siddet med i bestyrelsen det sidste års tid. Det der egentlig er sket er, at det 
er små bitte beløb over en længere periode, der er blevet overført til en privat konto. Det ville en eksterne 
revisor ikke have fundet. De går ikke ind og kigger på hvert bilag. På hvert bestyrelsesmøde kigger bestyrelsen 
på kontoudskrifter og tager snakken med det samme, hvis der er noget de studser over.  
 
Uffe Ougaard: En fondsbestyrelse har ligesom gruppens bestyrelse et samlet ansvar. Tager hatten af for 
fondsbestyrelsen.  
 
Mike Clausen: Det er ikke revisorens opgave at prikke kassereren på skulderen. Det er formandens opgave. Det 
bliver aldrig revisorens ansvar. 
 
Anders Mejlhede, divisionskasserer: Dejligt med forslag, det viser interesse. Jeg har et andet princip, at det er 
børnene, der skal have pengene. Ville ønske jeg kunne stemme ja til forslaget, men det kan jeg ikke. 
 
Lærke Skovhus, Virum: Det giver mening… 
 
Dorte Krag:  Det koster ikke noget at spørge om en pris. 
 
Konklusion: Divisionsledelsen pålægges at finde ud af til næste divisionsrådsmøde, hvad en ekstern revisor 
koster til revision af divisionens og fondens regnskaber.  
Konklusionen er vedtaget – Dog ikke enstemmigt. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2. forslag vedr. forskudt valgperiode i fondsbestyrelsen 
Thomas Frisenette, Dirigent: I fondens vedtægter § 2 står der, at bestyrelsesmedlemmerne skal tilstræbes at 
vælges hvert andet år for en to-årig periode. Det blev vedtaget sidste år og man må forvente en 
indkøringsperiode. Derfor er det overflødigt at vi stemmer om dette forslag, da det allerede står der. 
 
Lærke Skovhus, Virum: Hvad gør man i fondsbestyrelsen for, at det kommer til at ske med forskudt 
valgperiode? 
 
Torben Ellestad: Det er godt der kommer nogle nye ind, men de skal have de rette kompetencer. Derfor er det 
en hensigtserklæring, men ikke noget man er tvunget til. 
 
Maja Justesen, 2. Lyngby Optaya: Hvad er de rette kompetencer? Hvor står der noget om, hvilke 
kompetencerne man skal have? 
 
Torben Ellestad: Man skal vide noget om økonomi, kontakt til offentlige myndigheder og have kendskab til 
bestyrelsesarbejdet. 
 
Maja Justesen, 2. Lyngby Optaya: Hvordan kommer de unge så med i fonden? 
 
Torben Ellestad: Kan også være, at man sidder med i hytteudvalgene og ved hvad der sker der. 
 
Dorte Krag: Burde have været på valg for et år. Så man til næste år vælger halvdelen for et år og den anden 
halvdel for to år. Det er ganske almindelig bestyrelsesteknik. 
 
Peter, Trørødspejderne: Hvem kontrollere hvor lang den her tilstræbelsesperiode er? Bestyrelsen kan blive 
meget indspist.  
 
Lotte – Kan man lave et engangsforslag om valg af en 1-årig periode uden at skulle ændre i vedtægterne?  
 
Torben Ellestad: Kontinuiteten er meget vigtig og sammensætningen af bestyrelsen….  
 
Mathias Bach, Divisionsledelsen: Pointen med forslaget er vel, at hele bestyrelsen ikke smutter på en gang. 
 
Thomas Frisenette, Dirigent: For at svare på Lottes spørgsmål, så bliver man valgt for en toårig periode til 
fonden, men kan så vælge at gå af efter ét år. Men så kan man ikke genvælges. Så man kan ikke forskyde sin 
egen valgperiode. 
 
Dorte Krag: Rent valg teknik, har ikke noget at gøre med kompetencer. For at få skudte periode og styr 
 

 
2. forslag vedr. forskudt valgperiode i 
fondsbestyrelsen 
Konklusionen er, at vi indstiller til Fond og 
divisionsledelse, at de får bragt orden på den 
forskudte valgperiode til næste år. 
 
 
 



Lærke Skovhus: Grunden til det stadig ser således ud. Vi laver selv vedtægterne i fonden og kan selv ændre på 
dem. Derfor står der som en indkøring til næste år, at tre vælges for  
 
Thomas Frisenette: Konklusionen er, at vi henstiller til, at fonden får tænkt tilstræbelsen vedr. forskudt 
valgperiode ind til næste år, da det står i vedtægterne. 
Det samme gælder for den henstilling, der er kommet vedr. valg af divisionsledelsens medlemmer. 
 
Lærke Skovhus, Virum:  DDS vedtægter giver ikke mulighed for at vælge divisionsledelsesmedlemmerne for ét 
år af gangen og vi kan ikke bare ændre i vedtægterne, som det passer os.  Derfor er det en henstilling og jeg 
har svært ved at se, hvordan man kan løse det rent praktisk. 
 
Indstiller til Fond og divisionsledelse, at de får bragt orden på den forskudte valgperiode 
 

11– Eventuelt 

 Kristine Clemmensen-Rotne fra korpsledelsen fortæller: 
Vi går og laver mange ting. Nogen mere relevante for jer end andet. 
 
Blandt andet bliver korpsrådsmødet igen i år afholdt på Hotel Legoland. Det er valgår og der skal vælges ny 
korpsledelse. 
 
Per 1. april har vi fået nøglerne til fortet. Håber det er klar til brug i 2017. Håber at folk vil byde ind med, hvad 
det skal bruges til. 
 
Derudover forventes det, at der skal være et gruppegejstarrangement i efteråret… 
 
I løbet af sommeren skal Klubliv Danmark op og køre – alle med et dankort kan melde sig til på Klubliv 
Danmark.  
 
Forhåbentlig kommer der snart styr på de elektroniske børneattester. Det har været en lidt længere proces 
end forventet. 
 
Mikkel Kristiansen, Virum:  Navnet til fortet, har det været til debat? 
 
Kristine Clemmensen-Rotne: Det er ikke afgjort endnu, men alle unge til og med 30 år kan komme med et 
bud… 
 
Andreas Münter, Divisionsledelsen: 
Næste år har divisionen 25 års jubilæum.  
Den 29. april til 1. maj er Nejlinge booket til at holde et arrangement for hele divisionen… 

 



Der skal nedsættes et udvalg til planlægningen. Helst inden jul. Skriv til Andreas (eamunter@gmail.com), hvis 
du vil være med til at planlægge arrangementet. 
 
Carsten Grønhøj, 1. Holte:  
Der er ikke så mange medlemmer af facebook gruppen Mølleå Division. Det kan divisionen godt gøre meget 
bedre. Der er kun 98 medlemmer. Jo flere der er med, des mere aktivitet vil der være. 
Du finder gruppen her: https://www.facebook.com/groups/5586657685/ 
Brug den - Spred budskabet! 
 
21.30 – Mødet er færdigt  
 
Torben Ellestad runder af og takker madhold, dirigent og referent. 

 

   

 

 

Godkendt af: 

 

 

___________________________________  

Dirigent – Thomas Frisenette 

 

 

___________________________________  

Divisionschef – Torben Ellestad 

https://www.facebook.com/groups/5586657685/

