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Referat Divisionsrådsmøde 2020 
 
Tid og sted Mandag d. 17 august kl. 18.30-21.30, Spejd-Niløse 
Til stede  

Grupper 2. Hellig Anders Spejderne, 3. Valdemar Sejr Gruppe, Gørlev Gruppe, 
Høngspejderne, Karl af Riise Gruppe, Klan Klassik, Korsør Spejderne, 
Korsør Sø, Ringsted Gruppe, Ruds Vedby Gruppe, Stenlillespejderne 
Laurentius, Trelleborg Spejderne 

 Divisionsledelsen 

Gæster Thomas Frankel Goul (Korpsledelsen), Gert Jørgensen (Friluftsrådet), 
Rasmus Uhrbrand Damkjær, Inger Juul 

Stemmeberettigede I alt 50 
 
Efter sang gik mødet i gang. 

a. Formaliteter:  

1. Valg af dirigent Divisionsledelsen foreslog Rasmus Uhrbrand Damkjær, 

som blev valgt 

2. Valg af referent Divisionsledelsen foreslog Inger Juul, som blev valgt 

3. Lovligt varslet Dirigenten kunne konstatere at divisionsrådsmødet var 

lovligt indkaldt, v/varsel i De Grå 2020. Efterfølgende 

udskudt og genindkaldt d. 9.6.20 via mail og på Facebook 

d. 14.7.20 

4. Valg af stemmetællere Søren Juul Nerenst (Gørlev) – Line (Trelleborg) 

b. Årsberetning 2019 fra Divisionsledelsen Vedlagt som Bilag 1. DC Hans henviste til beretningen i De 

Grå. 

Der var ingen spørgsmål. 

Beretningen blev godkendt. 

c. Fremlæggelse af årsregnskabet 2019 Vedlagt som Bilag 2. DK Pia fremlagde Driftsregnskab 

2019, Status pr. 31-12-2019, regnskaber for divisionens 

hytter og grunde (Spejd-Niløse, Kobæk Hytten, Oldebjerg). 

Der var ingen spørgsmål, men Pia nævnte at der i 

driftsregnskabet var højere indtægt/udgifter pga. produktion 

af naturmærket ”Ren Natur”. Dette har givet overskud. 

 

Driftsregnskab og status blev godkendt 

 

d. Behandling af indkomne forslag Dækning af underskud for Divisionssommerlejr 2020. 

Forslaget omkring gruppers dækning af Divisionens 

underskud på den aflyste DSL2020 blev fremlagt af Kristian 

Poulsen (Trelleborg) og der var mulighed for spørgsmål. 

 

Problematikken er, at der er blevet bestilt toiletter mm hos 

Godik. Godik vil have deres penge, da der forelå en 

kontrakt. Enten skal denne udgift (underskud) fordeles 

mellem grupperne, hvor det så forventes at de enkelte 

grupper kan søge om tilskud gennem kommunen eller så 

skal udgiften dækkes via divisionens regnskab gennem de 

kommende år og dette vil derved give divisionen en 

væsentlig dårligere økonomi. 

Karl af Riise foreslog at udgiften blev fordelt på grupperne 

efter medlemstal pr. 1.5.20. 
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Der blev foretaget følgende afstemning: 

Fordelingsnøgle:   Antal forhåndstilmeldte vs 

gruppemedlemmer  

Der blev vedtaget at fordele efter antallet af 

gruppemedlemmer pr. 1.5.20 

For: 41  Imod: 7  Blanke: 2 

 

Derefter blev der stemt om, at man ville fordele 

underskuddet for divisionssommerlejren ud til grupperne vs. 

lade det indgå i divisionens regnskab.  

 

Man ser det så som en mulighed, at grupperne de 

kommende år kan få en fri-tur til Niløse eller Kobæk. 

 

For: 31  Imod: 18  Blank: 1 

Forslaget vedtaget 

 

Sæsonpriser på Kobæk 

Forslag om at have sæsonpriser på Kobæk for at denne 

ikke ender som billigt sommerhus, men også kan bruges af 

spejdere i sommeren blev fremlagt af Kristian Poulsen 

(Trelleborg). 

 

Der var en god debat om bl.a.: Kan spejdere få 1. 

prioritering – før private?  Hvor ofte er den lejet ud til ikke 

spejdere? Pt. udlejes der efter først til mølle-princippet. Vi 

skal huske på, at hyttelejen er god og væsentlig indtægt for 

divisionen. 

 

Forslaget blev ændret til en holdningstilkendegivelse til 

hytteudvalget, der bedes overveje om der kan laves nogle 

retningslinjer. 

For: 29  Imod: 1  Blanke: 20 

 

e. Væsentlige beslutninger om divisionens 

fremtid 

Divisionsledelsen foreslog af divisionen ikke fortsætter med 

en planlægning/flytning af den aflyste Divisionssommerlejr 

til 2021. 

Forslaget blev vedtaget. 

 

Mette Wieck-Nordahn (Gørlev): Bør man ikke samle det 

materiale, der er blevet udarbejdet til 

Divisionssommerlejren?  DL spørger lejrledelsen om de vil 

forestå en indsamling af materialet. 

 

Søren Juul Nerenst (Gørlev) opfordrer Divisionsledelsen til 

at fastsætte et nyt årstal for en kommende 

divisionssommerlejr.  

f. Fremlæggelse af budget for 2019, samt 

budget og kontingent for 2020. 

Vedlagt som Bilag 2. DK Pia fremlagde Budget 2020 samt 

budget og kontingent for 2021. 
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Det forslås af Divisionskontingent forbliver på 72,- om året 

pr 2021. Dette blev vedtaget. 

 

Det forslås at Divisionens tilskudspulje fra 2020 reduceres 

fra 15.000,- pa til 9.000,- pa for ikke at reservere penge der 

ikke udnyttes. Dette blev vedtaget. 

 

g. Beretning fra Korpsledelsen Thomas Frankel Goul berettede om Korpsledelsens 

arbejde. 

Thomas blev valgt til KOL i november 2019. 

Der sker meget i KOL. Ny generalsekretær Morten Gade, 

der startede den 24. marts 2020. 

Ingen direktør for spejderne – en ny på vej. 

Frygteligt 2019 regnskab, det bliver der rettet op på og 

skåret ind til benet i forhold til udgifter. 

Corona – også omkring økonomi – se på dds.dk 

 

Måske korpsrådemøde sidst i november – hvis 

forsamlingsforbuddet hæves. Der tænkes og arbejdes på 

alternative muligheder. 

 

På korpsrådsmødet i november bliver der kampvalg om den 

sidste kvindelige plads i KOL. 

 

De arbejdes i øjeblikket med: 

Vedtægtsændringer/gennemskrivning af lovhæftet til 

vedtægter til forståelse for bl.a. bankerne. Forslaget om de 

kommende vedtægterne er forelagt for FinansDanmark.  

Senere sendes de ud til diskussion i grupperne. 

Hvornår det kommer til afstemning er usikkert. 

 

Korpsets Hytter: Der skal ses på, hvordan de kan drives 

mest hensigtsmæssigt. 

 

Spørgsmål til Thomas: 

Kristian Poulsen: hvor skal der skæres – Svar: 

på adm. selskabet - Spejderne er skåret ind og der 

diskuteres også, hvad vil vi med Spejderne? 

 

DC Hans: Hvad tænker KOL, når man allerede i 2018 

sagde, at man skulle have fokus på økonomi og så har et 

underskud på 3,8 mio.  Thomas svarede, at grunden kunne 

være. at der ikke er et ordentligt afrapporteringsværktøj. 

 

DC Hans: Fra DDS side er der stor fokus på at skaffe 

ledere til urbane spejderoplevelser. Pas på, at provinsen 

ikke føler sig glemt. Der er bestemt behov for støtte herude 

også. 

h. Fastsættelse af antallet af 

divisionsledelsesmedlemmer 

Divisionsledelsen foreslår 12 medlemmer, da der er 

opgaver til 12. Der ønskes lidt mere fokus på juniorgrenen. 
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Antallet af medlemmer blev godkendt 

 

i. Præsentation af den nuværende 

divisionsledelse samt hvem der er på valg 

og ikke. 

Divisionsledelsen blev præsenteret 

j. Præsentation af kandidater til 

Divisionsledelsen 

Asbjørn Wieck-Nordahn – Fokus på Mini 

Betina Goldberg – Som Kasserer 

Cassandra Justesen – Fokus på Mikro/Familie 

Henrik Lindstrøm – Fokus på Trop 

Pernille Ida Jeppesen – Fokus på Ledertræning 

 

k. Valg af medlemmer til divisionsledelsen Fra eksisterende DL: 

DL: Henrik Lindstrøm 

DL: Cassandra Justesen 

 

Nye kandidater: 

Asbjørn Wieck-Nordahn (Gørlev) 

Betina Goldberg 

Pernille Ida Jeppesen 

 

DL efter mødet: 

DC: Hans C Koch 

DC:  Tina Andersen (Trelleborg) 

DK: Betina Goldberg 

DPK: Lisbeth Weber (Trelleborg) 

DUK Medie: Charlotte Warming (Korsør Sø) 

DUK Hytter: Rasmus Kæmpe (Gørlev) 

DAK: Cassandra Justesen (Ruds Vedby) 

DAK: Kasper Fischer-Nielsen (Karl af Riise) 

DAK: Henrik Lindstrøm (Trelleborg) 

DAK: Asbjørn Wieck-Nordahn 

DAK: Pernille Ida Jeppesen 

 

Der er en ledig plads – DL kan supplere i løbet af året 

 

Kurt Larsen fortsætter som søkyndigt medlem 

Pia færdiggør regnskabet for 2020 i samarbejde med 

Betina, som derefter overtager fuldt som kasserer fra 

regnskab 2021. 

 

Godkendt af divisionsrådet. 

l. Valg af:  

1. Revisor Pia Jeppesen blev valgt, men tiltræder først til regnskab 

2021, da hun i samarbejde med den nyvalgte DK Betina 

Goldberg har ansvar for regnskabet for 2020. 

Regnskabet 2020 revideres derfor som tidligere år af Ulla 

Broløs. 

2. Revisorsuppleant Mette Wieck-Nordahn 

m. Beretning fra DDS´s repræsentant i 

friluftsrådet 

FRILUFTSRÅDET 
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Beretning fra Nekselø 

Gert Jørgensen fra Friluftsrådet fortalte. Friluftsrådet er en 

paraplyorganisation for 92 foreninger der alle kommer i 

naturen. 

Gert er valgt af DDS i Slagelse kommune og har afløst 

Hans Vallentin Stoltz, der har repræsenteret DDS i mange 

år. 

Gert fortalte bl.a. om at: 

• der arbejdes på lave et stiregistrerings-system.  

• man vil genopføre en spang ved VesterBroby og 

Næsby.  

• ved Kongsgården er der indendørs shelter – et flot 

sted/område. 

• der skal holdes møde med kommunen i 

Naturforum, for at skabe så meget adgang til 

naturen som muligt. 

Friluftsrådet centralt samarbejder med offentlige 
myndigheder om nye love og adgang i naturen mv. 
Ligeledes står de for ideer til aktiviteter i naturen, samt i den 
forbindelse med udgivelse af litteratur om naturen. 
De står også for mange projekter som Naturens dag, 
Naturparker, Kløverstier, Overnatning i det fri, 
Friluftskommune, Stier, Blå flag mv. 
 
KOMMUNEREPRÆSENTANTER er meget vigtige for at få 
indflydelse. 
DDS er i vores division repræsenteret i følgende 
kommuner: I Kalundborg er det Søren Juul Nerenst, i Sorø 
Torben Poulsen og i Slagelse Gert Jørgensen. Vi mangler 
en i Ringsted kommune. 
 
Det er muligt at søge om penge til forskellige projekter 

gennem Friluftsrådet. Projekterne skal være offentligt 

tilgængelige. 

Kontakt gerne din repræsentant, hvis du ønsker at vide 

mere. 

NEKSELØ 

Mads Bidstrup fortalte et flot eventyr om øen og om 

centeret.  

Nexelø Centeret er et besøg værd. 

n. Eventuelt Åben Lejr 

Planlæggerne i Divisionsledelsen fortalte om at Åben Lejr 

blev til for at skabe nogle spejderarrangementer som 

alternativ til de arrangementer, der er blevet aflyst som 

følge af Covid-19. 

DL er opmærksomme på at situationen endnu ikke er 

sådan at lejren kan afholdes uden restriktioner, men 

fortsætter planlægningen så længe der ikke er udgifter. 
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Der kom forslag om, allerede nu, at aflyse arrangementet 

idet flere grupper har tanker på ikke at deltage. Dette 

forslag er taget til efterretning. 

 

Hver gruppe bedes sende en mail til Hans, Tina eller 

Lisbeth om man ønsker at deltage eller ej. Dvs., der ønskes 

svar fra alle.  

 

DC Hans takkede, med en personlig tale til hver af de tre 

afgående divisionsledelsesmedlemmer, for en god indsats 

for Antvorskov division. DC Tina overrakte en gave til hver. 

 

Kurt Larsen (Korsør Sø) DASØ i 6 år 

Kristian Poulsen (Stenlille) DAK i 2 år 

Pia Jeppesen DC og DK i i alt 9 år  

 

Rasmus Kæmpe: Efterspørgslen på slutrengøring af 

Niløse/Kobæk har været større og større. Der arbejdes på 

at give grupperne en indtægtsmulighed, således at en 

gruppe (evt. 2 i samarbejde) kan stå for rengøringen et år 

ad gangen. 

Til Nytårstaflet kan man melde sig til at stå for rengøringen 

enten i Niløse eller Kobæk. 

 

Hans takkede dirigent Rasmus og referent Inger for 

aftenens arbejde. 

 

Afslutning Rasmus takkede for god ro og orden på 
divisionsrådsmødet. 

 

 

     

Sted og dato  Sted og dato  Sted og dato 

Rasmus U. Damkjær  Hans C. Koch  Tina Andersen 

Dirigent  Divisionschef  Divisionschef 

 

Bilagsliste: 

Bilag 1 - Årsberetning 2019 

Bilag 2 - Årsregnskab 2019, revideret budget 2020 & 2021 


