
 

Referat af divisionsrådsmøde i Mølleå Division 
Torsdag den 13. april 2016 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, Divisionshjælper. 
 
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 

 Supplement til divisionschefernes beretning 
Thomas Frisenette følger op på sidste års referat, og konstaterer at beslutningen om at gennemføre et 
jubilæumsarrangement i 2016 er i gang og godt på vej.  
 
Anders Theilgaard Madsen (Bagsværd) bemærkede, at trops beretning glimre ved sit fravær… 
Morten Stenkilde (DC) svarer, at divisionsledelsen ikke har været inde over troppens aktiviteter. 
 
Anders Theilgaard Madsen (Bagsværd) beretter, at troppen blandt andet har gennemført et PLa-Kursus, 
afholdt divisionsturnering på Vestegnen med et gakket tema og har haft spejdere afsted på Mølleåsejladsen. 
 
 
Supplement til Fondens beretning 
Thomas Frisenette følger op på sidste års referat, og spørger om fonden har fået fulgt op på konklusionen fra 
sidste år, hvor Fond og divisionsledelse blev indstillet til at få bragt orden på den forskudte valgperiode i 
Fonden til divisionsrådsmødet 2016. 
Torben Ellestad (DC) svarer, at der ikke er noget nyt at berette endnu. 
 
Jonas Borrit (Formand for Fonden) takker for godt samarbejde i Fonden. Det har været to spændende år. Stor 
tak til Torben Ellestad for den store opbakning til formandsposten. Siden sidste valg er der kommet to børn til 
og derfor har Jonas valgt ikke at genopstille. 
 
Torben Ellestad (DC) supplerer med at divisionsfonden har haft rigeligt at se til. 
Lige nu er fokuspunkterne på området omkring Høvelte hytten, hvor man siden 2014 har kunnet købe grunde, 
der er blevet udlagt til byzone. Det presser derfor på med at få afhændet grundene inden divisionsrådsmødet 
2017. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hængeparti fra divisionsrådsmødet 2015, der skal 
følges op på: Fond og divisionsledelse indstilles til, 
at få bragt orden på den forskudte valgperiode i 
fonden til næste år. 
 



Derudover er Høbjerghus ikke stor nok. Der er brug for minimum 30 pladser mere, så overnatningskapaciteten 
kommer op på en 120-130 pladser. 
 
Det nye markområde vi er ved at opkøbe omkring Nejlinge ser ud, som da Torben var med til at starte op på 
Nejlinge for 40 år siden. Der kommer en indkaldelse, når der bliver brug for hjælp. 
 
Der er planer om at starte et nyt Nejlinge 2 udvalg, da der er brug for at få nye folk. 
 
Torben Ellestad slutter af med at takke Jonas Borrit for indsatsen i Fonden. 
 
 
Mølleåsejladsen  
Der holdes fast ved at arrangementet afholdes i 4. weekend i august… Også selv om det ligger i samme 
weekend som Solaris. 
 
Spred det gode budskab så vi kan få nogle flere deltagere - http://molleasejladsen.dk/ 
 
Friluftsrådet -  Gunnar Brüsch  
Det er en glæde og fornøjelse at komme rundt på besøg i divisionerne. 
 
Særlig en lykønskning til Gladsaxe, der vandt sidste års pris som årets friluftskommune. Man har lavet et 
landskab, hvor vandet kan hobe sig op og sive væk… 
 
I år kan kommunerne deltage igen – årets tema er ”Planlægning og forvandling af friluftsliv”. 
 
Derudover arbejdes der med, at de store grupper får plads til deres aktiviteter og udformning af plejeplanerne 
for radiomarken. 
 
Det som vi lige nu engagerer os i er regeringens ønske om at sælge ud af statsskovene.  
I Nordsjælland er vi forkælet med en masse statsskove –  og det vil være ærgerligt, hvis vi skal til at spørge om 
lov hver gang vi skal bruge skovene… 
Der kæmpes for, at hvis skovene sælges, kan vi stadig have de samme adgangsregler. 
 
Medbragte en brochurer – 60.000.000 kr. til friluftsaktiviteter til uddeling…. 
 
Se mere om friluftsrådet her: http://www.friluftsraadet.dk/ 
 
 
 

3- Forelæggelse af regnskabsoversigt fra Divisionen 2015 til godkendelse 

http://molleasejladsen.dk/
http://www.friluftsraadet.dk/


 Regnskabet blev præsenteret af Divisionskasserer Anders Mejlhede. 
Det findes på side 18 19 20 
 
Excel fil. Løbe hurtigt igennem. 
 
Side 19 - Status  
Aktiver ligner (heldigvis) passiver. 
 
To grupper mangler pt. at betale + mangler opkrævning for zoo tur i 2015 for nogle grupper, da oplysningerne 
først kom efter den sidste opkrævning blev sendt ud i 2015. 
 
Pt. er vi 1012 medlemmer, der har betalt 100 kr. Et gennemsnit der er lavet ud fra de tre statistikker, der 
trækkes i 1. maj, 1. oktober og 31. december. 
 
Der søges hytteleje for de turer vi afholder i divisionen i de tre kommuner vi er tilknyttet – Det er lidt af et 
helvede… 
 
Derudover er det besluttet, at når divisionen afholder et arrangement, så betales hytten af divisionskassen og 
skal ikke medregnes i et budget for arrangementet. 
 
Piledam i Nærum (Nærumspejdernes gamle hytte) er lejet ud til 1. Holte Gruppe – En neutral forretning for 
divisionen.  
Det har kostet lidt i drift af Piledam at få skiftet hele nøglesystemet ud i alle hytterne. 
 
Vi runder året af med et overskud på 33.025 kr. og havde kun budgetteret med 3.000 kr. 
 
Regnskabet blev godkendt. 
 

Divisionens regnskab 2015 blev erklæret godkendt 
af dirigenten. 
 

4 - Forelæggelse af regnskabsoversigt fra Divisionsfonden 2015 til godkendelse 

 Regnskabet blev præsenteret af John Bagger-Petersen og kan findes på side 21, 22, 23 og 24 i indkaldelsen. 
 
Posterne blev gennemgået. 
 
Høvelte hytten har givet overskud. Der er hensat 50.000 kr. til nedrivningen inden næste divisionsrådsmøde 
 
Nejlingegrundene har givet underskud…  
 
Høbjerghus har givet overskud. Så samlet set på de tre hytter og grunde er der overskud. 
 
Der er hensat 200.000 kr. til køb af grundarealer.  

Fondens regnskab blev erklæret godkendt af 
dirigenten. 
 
 
 



Morten Stenkilde (DC) spørger om de 200.000 kr. til hensættelse vedr. grundkøb skal lægges oven i de 1,3 
millioner kroner, der er henlagt til anlæg/grundkøb? 
 
John Bagger bekræfter, at det er et samlet beløb på 1,5 millioner kroner, der er henlagt til køb af ekstra grund 
ved Nejllinge. 
 
Revisor Uffe Ougaard beretter, at ved gennemgang af regnskabet kan han konstatere at bogføringen er efter 
bogen og pålideligt 
Den eneste bemærkning er, at der er mange forudbetalte depositummer i indeværende år, men det kigges der 
på. 
Der er vedhæftet en ny revisorpåtegning med referatet (Se bilag 1)  
 
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. 
 
Fastholder niveauet af medlemmer og sætter det efter hvem der ønsker at stille op. 
 
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 – På valg - Genvalgt 
Divisionschef Torben Ellestad– På valg - Genvalgt 
Divisionskasserer: Anders Mejlhede – Ikke på valg - Fortsætter 
Divisionsledelsesmedlem Lily Bahnsen, Skovtofte – På valg  - Genvalgt 
Divisionsledelsesmedlem Mathias Bach, Geels – På valg - Genvalgt 
 
Tak for indsatsen til de to afgående divisionsledelsesmedlemmer - Tjikkerlicker 
Divisionsledelsesmedlem Andreas Münter, Trørødspejderne – Ønsker ikke genvalg  
Divisionsledelsesmedlem Hanne Korsholm, Trørødspejderne – Ønsker ikke genvalg  
 
Ny medlemmer på valg: 
Lærke  Skovhus – Virum – siddet på forskellige poster - Valgt 
Thomas Sterndorff – Bagsværd  - Har siddet som tovholder for seniorgrenen - Valgt 
 
Revisor for divisionen: John Bagger-Petersen - Valgt 
Revisorsuppleant for divisionen: Uffe Ougaard - Valgt 
 

Valgt til divisionsledelsen: 
Divisionschef: Morten Stenkilde 
Divisionschef: Torben Ellestad  
Divisionsledelsesmedlem:Lily Bahnsen 
Divisionsledelsesmedlem: Mathias Bach 
Divisionsledelsesmedlem: Thomas Sterndorff 
Divisionsledelsesmedlem: Lærke Skovhus 
 
Revisor for divisionen: John Bagger-Petersen 
 
Revisorsuppleant for divisionen: Uffe Ougaard 
 
 
 
 
 
 
 



Fonden: 
 
Bestyrelsen på valg: 
Gladsaxe: Lars Serritzlev - Genvalgt 
Lyngby Taarbæk: Marianne Purup - Genvalgt 
Søllerød: Sebastian Andersen – Genvalgt 
Ny kandidat: Karsten Meier opstiller som ny kandidat. Han har været med hele vejen og kender 
problematikkerne og udfordringerne omkring hytterne. Karsten har en baggrund i den finansielle sektor - Valgt  
 
Fonds kasserer: John Bagger-Petersen - Genvalgt 
 
Fonds revisor: Uffe Ougaard - Genvalgt 
 

Valg til fonds bestyrelsen: 
Gladsaxe: Lars Serritzlev - Genvalgt 
Lyngby Taarbæk: Marianne Purup - Genvalgt 
Søllerød: Sebastian Andersen – Genvalgt 
Ny kandidat: Karsten Meier - Valgt  
 
Fonds kasserer: John Bagger-Petersen - Genvalgt 
Fonds revisor: Uffe Ougaard - Genvalgt 

7 – Planer for det kommende år – Udviklingsplan 2016 

 På side 10 og 11 står der om planerne for det kommende år. 
 
Morten Stenkilde (DC) fortæller, at der fortsættes med de initiativer, som vi har taget hul på. 
Lederweekend afholdes igen i 2017... Håber at der kommer flere og det spredes ud. Det er med til at styrke 
ledernetværket… Specielt for trop og klan. 
Derudover en oplevelsesevent for de mindre spejdere…. 
 
Fokusområde omkring lederne – Vi vil gerne tiltrække flere ledere. Der er venteliste i grupperne, og det skyldes 
ikke mangel på plads, men mangel på lederkræfter.  
 
Derudover er der fokus på gruppelederne... Hvordan driver man en god gruppe? Gode diskussioner på GL-
møderne og uddeling af den international pulje. 
 
Datoen for Mini Primi i 2017 er sat til den 5. – 7. maj. 
 
Godkendt udviklingsplan 
 

Det er planen at der afholdes lederweekend igen i 
2017 og oplevelsesevent for de mindre spejdere. 
 
Fokus på at tiltrække flere ledere. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Datoen for Mini Primi i 2017 er sat til den 5. – 7. maj 

8 – Fremlæggelse af budget 2016 for divisionen, samt fastsættelse af kontingent for 2017 

 Anders Mejlhede fremlægger budgettet. 
 
Budget 2016 – justeret budget skal godkendes. 
 
Der budgetteres med 1000 medlemmer.  
 
Gruppelederne har været med til at lave budgettet… Det bliver gennemgået.  
 

Kontingent for 2017: 100 kr. 
 
 
Budgettet for 2016 og 2017 (foreløbigt) er godkendt 



Hvis det lykkes, kommer vi under de 200.000 kr. vi har i divisionskassen… 
 
Jakob Rørbech (2. Lyngby Optaya) spørger til hvordan kassebeholdning ser ud hen over året? 
 
Anders Mejlhede svarer at den svinger, men når vi er længest nede er der ca. 170.000 i kassen. I princippet 
kunne vi nøjes med 100.000 kr i divisionskassen. 
 
Morten Stenkilde (DC) supplerer med, at der i år er sat ekstra mange penge af til at lave divisionens jubilæums 
arrangement endnu federe. Pengene er afsat til en event lørdag aften.  
 
Divisionsledelsen forslår at vi fortsætter med 100 kr. i kontingent i 2017. 
Kontingent for 2017: 100 kr. - Godkendt 
 
Budgettet er godkendt 
 

9 – Fremlæggelse af budget 2016 fra divisionsfonden 

 John Bagger: gennemgår budgettet. 
 
Henrik Otterstrøm spørger om det påvirker budgettet hvis siger ja til at købe grunden ved Nejlinge? 
 
Torben Ellestad svarer at det ikke påvirker budgettet… Der er afsat penge til juridisk bistand mm. Det kommer 
vi nærmere ind på, når vi skal gennemgå forslaget. 
 
Budgettet for 2016 for divisionsfonden blev godkendt. 
 

Budgettet for 2016 for divisionsfonden blev 
godkendt 

10 –Behandling af indkomne forslag 

 Forslaget kan ses på side 15 og kort på bilag 2 i referatet. 
 
Torben Ellestad (DC) supplerer med at tingene har udviklet sig siden hæftet blev trykt… Grunden vi ønsker at 
købe er blevet større. 8 hektar i stedet for 5 hektar. Det er Ejendomsmæglerens fortjeneste. Det er til at lave 
afløb, så vandet kan løbe væk og ned i en å. 
 
Sidste uge fik vi oplyst, at grundkøbet ikke skal tillægges moms, da det fortsat vil blive betragtet som 
landbrugsjord. 
 
Den nye grund er fortsat landbrugsjord… Man kan søge mange fonde til beplantning mm. – og der er mange 
regler… 
Vi kan købe grunden for 140.000 kr. per hektar. 
1,5 millioner kroner er der hensat til køb mm… Der er luft nok. 
 

Forslaget om køb af ekstra jord til Nejlinge grundene 
er godkendt. 
 
 
 
 
 
 
 



Forslaget er godkendt. 

11– Eventuelt 

 Thomas Frisenette: Divisionsmærker til uniformerne kan købes ved at skrive en mail enten til Thomas 
(thomas@fortunengruppe.dk) eller divisionscheferne (dc@moelleaa.dk). mærkerne koster 6 kr. stykket og 
afregnes via kassereren. 
 
Dorthe Krag fortæller om Spejdermuseet… Man skal kende sin fortid, hvis man vil kende sig selv… 
De frivillige på museet vil meget gerne modtage gamle og nyere spejderting. – Kom endelig med ting… Museet 
tager stilling til, hvad der skal gemmes…  
Derudover er der brug for nye folk til bemanding i åbningstiderne. 
Udover udstillingen og rundtur, er der også kommet aktivitetskasser… så man kan let bruge et par timer på 
stedet.  
Pt. er der en særudstilling om spejderefterskolerne og en udstilling om jamboreen i Japan. 
 
Der er faste åbningstider. Men hvis man gerne vil på besøg på et andet tidspunkt, kan man blot maile eller 
ringe. Informationerne fremgår af hjemmesiden. 
 
Der er også skuffer med plakater og gamle mærker mm. 
Hvis man f.eks. har et jubilæum i gruppen, kan man høre om museet kan hjælpe med gamle materialer… 
 
Hvis du ønsker at være frivillig på museet (kustode) er man meget velkommen. Det er ca. fem gange om året 
man har en ”vagt” på museet. Hvis man har lyst, skal man bare sige til… 
 
www.spejdermuseet.dk  
 
Mai Thode fra korpsledelsen fortæller: 
Det er hendes 2. periode i korpsledelsen og derudover er hun formand for en ny søspejdergruppe, der hedder 
Havets Helte ude ved sluseområdet i Sydhavnen…  
 
Initiativer i 2016 
I november 2015 udkom bogen Den gode gruppe. Alle grupper fik et par eksemplarer med hjem på 
korpsrådsmødet. 
 
Den 30. september til 2. oktober er der GL event på Djursland. 
 
21. maj – sove-ude-dag.  
 
Det er dejligt at høre, at der er fokus på seniorer... I efteråret kom der et nyt kursus for seniorer, der hedder 
PLUS. Og derudover er der afholdt Moment her i foråret… 
 

 

mailto:thomas@fortunengruppe.dk
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Blåt Medlem bliver erstattet af nyt medlemssystem i foråret 2017. De Grønne Pigespejdere og KFUM har 
allerede taget det i brug og udrydder alle børnesygdommene, før vi kobler os på. 
 
Derudover håber vi i 2016 at få politikerne til at godkende en ny knivlov – Der er pt. en dialog i gang med 
justitsministeriet…  
 
19. – 20. november er der igen korpsrådsmøde i Legoland. Temaerne vil blandt andet være: Bedre demokrati… 
Hvad får man for kontingentkronerne? Udviklingsplanen og fokus på divisionerne. 
 
Michael Matthison-Hansen (Eremitage) spørger, om tilmeldingen til Spejdernes Lejr 2017 ikke kommer til at 
falde oven i implementeringen af nyt medlemssystem? 
Man håber de andre korps har udryddet alle børnesygdommene, så det ikke bliver noget problem. 
 
I 2017 skal vi på Spejdernes Lejr. 300-400 frivillige er allerede godt i gang med planlægningen. 
Datoerne er 22. -30. juli. Deltagerpris ligger på omkring 2000 kr. uden tranport… 
 
Mette Stærk (Kgs. Lyngby) bemærker, at der også på næste korpsrådsmøde skal kigges på vejledninger til 
søaktiviteterne.  
Christian Tolstrup (Korpskontoret) svarer, at der allerede er et udvalg i gang. De er pt. i gang med at finde ud af 
hvad opgaven helt præcist går ud på og hvad det er de bliver spurgt til… Vi har mange ting beskrevet i tunge 
tekster. Prøve at gøre det mere tilgængeligt.  
 
Torben Ellestad (DC) spørger til hvordan det går med ø-projektet – hvad sker der? 
Mai Thode (korpsledelsen) fortæller, at der pt. er en masse frivillige i gang. Der er fundet flere ekstra fonde til 
penge til drift. Derudover kommer der flere og flere Åben-Ø dage… Også for folk der ikke er spejdere. Næste 
gang er den 7. + 8. maj. Tilmelding via Facebook. Det kører som det skal. 
Torben Ellestad (DC) vil høre om der sidder nogen med fra staten i projektgruppen, da øen er meget fredet og 
der er meget man ikke må… 
Mai Thode (korpsledelsen svare nej og der er ansat en projektleder til at tage sig af det.  
 
Divi16 - jubilæumsarrangementet: 
Peter Edinger (Trørødspejderne) fortæller at der har været et info møde med de praktiske oplysninger, så man 
kan altid spørge sin kontaktperson i gruppen, hvad der sker eller sende en mail til divi16@moelleaa.dk, hvis 
man har spørgsmål… 
 
I udvalget er vi godt med… Vi venter på de sidste tilmeldinger og glæder os super meget til at det bliver den… 
 
Lærke Skovhus (Virum) spørger om der er aktiviteter for seniorerne? 
Peter Edinger (Trørødspejderne) bekræfter at det er der… Der er noget for alle… 
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Dorthe Krag spørger om naboerne er informeret? 
Hanne Korsholm (Trørødspejderne) informerer om, at det klares i næste uge. 
 
Lars Bager (Virum) fortæller om et projekt med integration af flygtninge 
For to måneder siden, på grupperådsmødet, snakkede Virum Gruppe om, hvad vi kunne gøre for flygtningene…  
Lars m.fl. var til et formøde hos kommunen, hvor de fortalte hvad de kunne tilbyde i Virum Gruppe. Han kom i 
snak med de grønne spejdere og Røde kors. De blev enige om at lave noget sammen med fokus på 15-24 år 
flygtninge, da der er mange aktiviteter for dem der er yngre. 
Der var tre flygtninge til mødet, der efterlyste mere netværk. 
 
Projektet kaldes Brobygning mellem flygtninge og spejdere. Der afholdes ét møde om måneden, der handler 
om: Hvem er vi – hvad laver vi? Det er en intro til spejderlivet. 
Hvis flygtningene synes det er interessant, kan de komme og blive integreret i gruppen. 
Hvis du vil være med i projektet, så skriv til Lars_bager@hotmail.com. Der er omkring 40-50 unge flygtninge i 
den aldersgruppe vi har i fokus. 
 
Hanne Korsholm (Trørødspejderne) fortæller at deres gruppe også har gang i et projekt med flygtninge… 
 
Super godt initiativ :0) 
 
21.15 – Mødet er færdigt og rundes af med en tak til madhold, dirigent og referent. 
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