Referat af divisionsrådsmøde i Mølleå Division
Torsdag den 20. april 2017 i Telefonfabrikken
A - Valg af dirigent og referent
Kommentarer til de enkelte punkter
Divisionsledelsen foreslog som dirigent Thomas Frisenette, Fortunen Gruppe og som referent Stine
Enevoldsen, Divisionshjælper.
Dirigenten erklærede at mødet var lovlig indkaldt og dermed beslutningsdygtigt.
B - Beretning fra divisionsledelsen og fonden
Med særlig fokus på, hvad divisionen har gjort for at fremme spejderarbejdets værdier og udvikling. Selve
beretningerne kan læses i indbydelsen.
Divisionsledelsen - Molle
Fantastisk jubilæumsår – og tak for indsatsen med at planlægge.
Et arrangement der var lidt anderledes – med Science show og LIGA…
Tak til alle deltagerne og dem der stod for planlægningen.
Der har været afholdt super fede tropsarrangementer, Som Anders (fra Bagsværd) har skrevet om i
beretningen.
Der er fokus på at få flere tropsspejdere og holde på dem vi har, da det på sigt giver flere seniorer… Og
forhåbentlig også flere ledere.
Mange grupper har pt. ventelister fordi de mangler ledere og ikke har faciliteterne.
Vi har gjort meget, men kan stadig gøre mere.
Det lykkedes at afholde lederweekend i 2016, men måtte aflyse i 2017. Det er ærgerligt, da det er et godt sted
at lære hinanden at kende og få udvidet sit netværk…

Fonden - Marianne Purup (Formand)
Bestyrelsen har haft 5 fokusområder, som Marianne uddybede på mødet:
1) Køb af ekstra jordstykke ved Nejlinge

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

2)

3)

4)

5)

Der laves et Nejlinge 2 udvalg, der skal udvikle på, hvad grunden skal bruges til. Der er nogle store
våde områder, så der er gode muligheder for at lave vandaktiviteter
Salg af grund ved Høvelte
- Grunden er inddelt i fem stykker. En grund der er til salg nu og fire grunde, der er udlejning på
frem til medio 2018. Herefter skal hytten rives ned og de sidste fire grunde sættes til salg
Udvikling af website for Høbjerghus (www.Høbjerghus.dk)
- Det er den vej man søger info i dag
- Tak til Anders Ljørring for at lave hjemmesiden
- Siden skal promovere hytten over for virksomheder, da den udlejes til spejdere i weekenderne,
men står tom i hverdagen.
- Nu kan man se, hvornår hytten er ledig.
- Siden er tilgængelig på alle mobilenheder.
Drift og udlejning
- 2016 har været et godt år.
- Har lavet et overskud på 222.000 kr.
- Vedligeholdelse på Høvelte er holdt på minimum.
- Shelteren fra Høvelte hytten bliver flyttet til Nejlinge
- Stor tak til hele Nejlingeudvalget.
Udviklingsplan
- Planlægge og etablere det nye stykke jord.
- Fortsat salg af høveltegrundene (5 stk)
- Udvidelse af Høbjerghus – Torben har snakket med grupperne og hørt, at vi har brug for 30-40
ekstra senge… Gerne i lidt mindre soverum

Nejlinge 2 udvalget – Sebastian Andersen
Udvalget har brug for folk, der vil være med til at lave en plan for området
Sebastian medbragte et kort og viste, at der er mange våde områder og derfor gode muligheder for
vandaktiviteter eller lave vandløb og åer.
Det er pt. en langsigtet plan.
På de kommende divisionsturneringer bliver der mulighed for at gå med en tur rundt på området, og komme
med gode ideer til, hvad man kan gøre.
Kontakt Sebastian Andersen fra 1. Holte, hvis du vil vide mere om udvalget.
Der satses på at holde et opstartsmøde før sommerferien

Hvis du vil være med i det nye Nejlinge 2 udvalg, der
skal udvikle på det nye grundstykke ved Høbjerghus,
skal du tage fat i Sebastian Andersen fra 1. Holte
Gruppe.

C - Forelæggelse af årsregnskabet for det foregående år til godkendelse – Både for divisionen og fonden
Regnskabet for divisionen blev præsenteret af Divisionskasserer Anders Mejlhede.

Divisionens regnskab 2016 blev erklæret godkendt
af dirigenten.

Midlerne, der kommer fra kommunerne kommer lidt senere end de plejer. Kommunerne trækker den så langt
de kan, og udbetaler først i januar.
Det har været Jubilæumsår og det har kostet en del, men vi har holdt budgettet.
1. Holte har lejet piledam i 2016 og starten af 2017. Pt. står stedet tomt.
Aktiviteter og arrangementer… Vi ku godt have brugt flere penge…
Side 20 – hvad går pengene til? Primært til ture og arrangementer.
Vigtigt - PLA træning for troppen er kommet ind under ledelse. Pengene skulle være taget fra spejderne
(troppen).
Lærke, Virum: Studser over GL-møder står forskelligt på to forskellige sider.
Anders, Kasserer: Det har ikke den store betydning. Der er nogle poster, der udgår i det kommende år. Det
bliver rettet til.
Jakob, 1. Holte: hvad er der budgetteret med til mini/junior, som ikke var med de andre år?
Anders, Kasserer: Der har ikke været udgifter til grenledermøder
Regnskabet blev godkendt.

Regnskabet for fonden blev præsenteret af John Bagger-Petersen.
Posterne blev gennemgået.
Vi har fået mange renteindtægter i 2016
288.000 i overskud
Torben, DC supplerer med en bemærkning vedr. de deposita, der indbetales ved leje af hytten. De er nu
tilbagebetalt og der skyldes ikke længere nogen penge. Fonden har hensat et beløb, hvis der kommer nogen og
siger, at vi skylder dem penge. Så alle faste deposita er droppet.
Molle, DC: John siger at grundene er vurderet lavt ved Høvelte?

Fondens regnskab 2016 blev erklæret godkendt af
dirigenten.

Torben svarer: Der skal etableres vej mm. Den ene grund er byggemodnet. Omkring 1,2 millioner per grund. Vi
betaler ikke ejendomsskatter – kun grundskat, når de bliver udstykket.
Regnskabet blev godkendt.
D –Behandling af indkomne forslag
Ingen forslag modtaget.

E – 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

Særlig fokus på at senior og trop videreudvikles.
Aktiviteter for de mindste grene.

I divisionen vil vi gerne fastholde vores aktiviteter og have særlig fokus på at senior og trop videreudvikles.
Gerne flere tiltage og kanalisere flere penge til det.

Flere lederaktiviteter
Fortsætter med æblemodellen.

Og selvfølgelig stadig aktiviteter for de mindste grene, så de også får dannet netværk
Styrkelse af Mølleåsejladsen
Gerne flere lederaktiviteter, så de også danner netværk.
Arbejder videre med æblemodellen – navnet hænger fast – central enhed / ansvar lægges over i GL regi blandt
andet den internationale pulje….
Vil gerne have divisionsledelsen til at blive mere engageret i grenen, så hver gren har en anker person i
divisionsledelsen.
Derudover vil vi styrke Mølleåsejladsen.
Mølleåsejladsen har et gruppe trofæ til den gruppe, der sender flest både afsted. Trofæet går pt. til en gruppe
uden for Mølleå Division! Så meld jer nu til. Arrangementet er den 26/8…
Flere ledere
Divisionsledelsen skal ud over rampen og følge med i planlægningen…
Carsten, 1. Holte: Der arbejdes for mere sammenhold i seniorgren – Husk også udvikling af seniorgren – vigtigt
at de kan mærke, at de kan udvikle sig

F – Vedtagelse af justeret budget for indeværende år og vedtagelse af budget og fastsættelse af divisionskontingent for det følgende år
Anders, Kasserer fremlægger budgettet.
Kontingent for 2018: 100 kr.
Budget 2017 – justeret budget skal godkendes.
Budgettet for 2017 og 2018 (foreløbigt) er godkendt
Når budgettet skal laves kommer Anders ud på et GL-møde med forslag til næste til budget og spørger
GL’erne, hvad de vil have penge til og hvad de ikke vil give penge til…
Arrangementerne holdes skadesløse i forhold til hytteleje – Den giver divisionen, men de tager så også
refusionen…
Forventer 1100 medlemmer i 2017.
Thomas Frisenette står stadig for salg af divisionsmærker – sælges hyppigt.
Mathias, DL – Bruger vi penge nok i år?
Anders, Kasserer: Håber på det – det er jer der skal ud og bruge dem… Der kan godt bruges flere penge
Morten, skovtofte: I stedet for at budgettere med 0, ku man måske godt budgettere med et forventet
underskud…
Molle, der kommet flere medlemmer i løbet af året og dermed flere penge.
Søren, Bagsværd: Med henblik på den nye udviklingsplan, kan der måske afsættes penge til noget nyt?? Tænk
ud af boksen – sæt penge af til et vildt projekt…
Anders, Bagsværd : Ved ikke hvem der sku gøre det Søren forslår…
Lærke, DL: Har man forslag til et arrangement - Kom med det - Så finder vi pengene…
Molle, DC: Kom med jeres arrangementer – Men forvent også at de bliver udfordret - Eks. Zoo-tur sidste år
havde et budget på - 41.000kr og endte på - 14.000 kr…
Budgettet 2017 er godkendt uden ændringer.
Divisionsledelsen forslår at vi fortsætter med 100 kr. i kontingent i 2018.
Kontingent for 2018: 100 kr. – Godkendt

John Bagger gennemgår budgettet for fonden.

Budgettet for 2017 for divisionsfonden blev
godkendt

Er lidt pessimistiske/forsigtige i år.
Budgettet for 2017 for divisionsfonden blev godkendt.

G - Fastsættelse af antallet af divisionsledelsesmedlemmer
Fortsætter med 7-8 medlemmer, så man har mulighed for at udvide - vedtages

H - Valg af divisionsledelse og fondsbestyrelse
Divisionsledelsen:
Divisionschef Anders Vahlgren, Virum – Opstiller - Valgt
Divisionschef Torben Ellestad – Ikke på valg
Divisionskasserer: Anders Mejlhede – genopstiller – Valgt
Divisionsledelsesmedlem Mathias Bach, Geels – Ikke på valg
Divisionsledelsesmedlem Lærke Skovhus – Virum – Ikke på valg
Divisionsledelsesmedlem Thomas Sterndorff – Bagsværd – Ikke på valg

Fortsætter med 7-8 medlemmer

Valgt til divisionsledelsen:
Divisionschef: Anders Vahlgren
Divisionschef: Torben Ellestad
Divisionskasserer: Anders Mejlhede
Divisionsledelsesmedlem: Bertha M. Friis
Divisionsledelsesmedlem: Mathias Bach
Divisionsledelsesmedlem: Thomas Sterndorff
Divisionsledelsesmedlem: Lærke Skovhus

Tak for indsatsen til
Divisionschef Morten Stenkilde, Kgs. Lyngby – Ønsker ikke at fortsætte
Divisionsledelsesmedlem Lily Bahnsen, Skovtofte – Ønsker ikke at fortsætte
Ny medlemmer på valg:
Bertha M. Friis, Virum – Opstiller - Valgt

Fonden:
Bestyrelsen på valg:
Divisionschef Torben Ellestad – ikke på valg
Gladsaxe: Lars Serritzlev – Ikke på valg
Lyngby Taarbæk: Marianne Purup – Ikke på valg
Søllerød: Sebastian Andersen – Ikke på valg
Divisionen: Karsten Meier – Ikke på valg
Divisionen: Annette Kaalund-Jørgensen, Opstiller – Valgt

Valg til fonds bestyrelsen:
Gladsaxe: Lars Serritzlev
Lyngby Taarbæk: Marianne Purup
Søllerød: Sebastian Andersen
Divisionen: Karsten Meier
Ny kandidat: Annette Kaalund-Jørgensen
Fonds kasserer: John Bagger-Petersen

Anders Mejlhede udtræder af Fondsbestyrelsen
Fonds kasserer: John Bagger-Petersen – Genvalgt

På divisionsrådsmødet 2015, blev fonden bedt om at følge op på, at få bragt orden på den forskudte
valgperiode i fonden, så ikke alle er på valg på samme tid.
Fonden mener, at det må forskyde sig selv. Der er ikke lavet nogle ekstra foranstaltninger.

På divisionsrådsmødet 2015, blev fonden bedt om
at følge op på, at få bragt orden på den forskudte
valgperiode i fonden, så ikke alle er på valg på
samme tid.
Fonden mener, at det må forskyde sig selv. Der er
ikke lavet nogle ekstra foranstaltninger.

I – Valg af revisorer og evt. revisorsuppleanter
Revisor for divisionen: John Bagger-Petersen - Valgt
Revisorsuppleant for divisionen: Uffe Ougaard - Valgt

Revisor for divisionen: John Bagger-Petersen
Revisorsuppleant for divisionen: Uffe Ougaard

Fonds revisor: Uffe Ougaard – Genvalgt

Fonds revisor: Uffe Ougaard

J – Skriftlig eller mundtlig beretning fra en eller flere af DDS’ kredsrepræsentanter i friluftsrådet mm.
Friluftsrådet - Gunnar Brüsch – Beretningen kan læses i invitationen
Glad for at være vores kredsrepræsentant.
Divisionsejet hytter – skal have engagerede folk for at hytterne har succes…
Udøve det vigtigste i vores spejderliv – friluftslivet…
Hvad kan friluftrådet give af midler til… tipsmidler – uddelingen af penge er sat i bero, da de endnu ikke ved
om der kommer nye kriterier for at søge… Følg med på hjemmesiden.
Alle de projekter der blev indsendt til tiden i marts, er sikret behandling – Men ikke sikret penge…
Se mere om friluftsrådet her: http://www.friluftsraadet.dk/
K – Beretning fra spejdercentre og større arrangementer
Mølleåsejladsen
Har et godt team.
75 hjælpere til at få alle de både igennem arrangementet.
Laver en event på SL2017 – Noget reklame og evt. uddeling af små lommelygter eller lignende med
Mølleåsejladsens navn/logo på.
Man kan igen i år købe en startpakke med blandt andet en solide presenning

HUSK at meld jer til Mølleåsejladsen den 26/8.
Hvis I kommer mange fra en gruppe kan I vinde
gruppe trofæet… Det ku være fedt, hvis det var en
gruppe fra Mølleå…

Husk datoen for arrangementet er den 26/8
Stor ros til Mølleåvandringen – Det var et hit at få et mærke.
L – Eventuelt
Andreas Münter, Trørød: I oktober afholdes der senior divisionsturnering, og vi vil rigtig gerne have mange
hjælpere med.
På Mølleås hjemmeside, kan man tilmelde sig som hjælper.
Arrangementet ligger den 6. – 8. oktober… Al hjælp er værdsat!
Molle, DC – Tillykke til Torben med de 75 år i morgen den 21/4 – Tjikkerlicker
Torben, DC – Tak til Lily (der desværre ikke er her) – Divisionsledelsen tager afsked med hende til årsmiddagen
med fonden.
”For tre år siden blev jeg (Torben) ”fyret” fra fonden – Jeg vidste ikke hvad jeg sagde ja til, da jeg stillede op
som DC sammen med dig Molle – tak fordi du stillede op sammen med mig. Tak for samarbejdet…”
Torben, DC – Tak til køkkenholdet
Torben, DC – Høbjerghus holder 20 års jubilæum den 2. september fra kl. 17. Der kan være 80 personer. Håber
på 40 ledige pladser til grupperne – først til mølle…

