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Referat af Antvorskovs Divisionsrådsmøde 2022 
Tid og sted Lørdag 23. april kl. 14 - 16:30, Munkebjergby Skole 

 

Repræsenterede grupper 2. Hellig Anders Spejderne, 3. Valdemar Sejr Gruppe, Gørlev 

Gruppe, Karl af Riise Gruppe, Klan Klassik, Korsør Spejderne, 

Korsør Sø, Ringsted Gruppe, Ruds Vedby Gruppe, 

Solskinstroppen, Stenlillespejderne og Trelleborg Spejderne 

 

Gæster Gert Jørgensen (Friluftrådet) og Anni Tolstrup-Christensen 

(Spejdernes Lejr) 

 

Mødte stemmeberettigede i alt 45 stemmer 

 

DC Hans Christian Koch bød velkommen med en kort præsentation og en fællessang, og derefter gik mødet i 

gang. 

 

a) Valg af dirigent & referent, 

samt kontrol af om det er lovligt 

varslet 

Dirigent: 

Divisionsledelsen foreslog Mads Bidstrup, der blev valgt. 

 

Referent: 

Mads Bidstrup foreslog Kirsten Jung, der blev valgt. 

 

Dirigenten kunne konstatere, at divisionsrådsmødet blev lovligt indkaldt ved 

varsling i ”De Grå” den 31. marts 2022. 

 

Stemmetællere: 

Anni Tolstrup-Christensen og Louise (Solskinstroppen) 

 

b) Beretning fra 

divisionsledelsen med særlig 

Årsberetningen kom i ”De Grå” med beretninger fra alle grene, hytter og fra 

divisionschefen (bilag 1). 
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fokus på, hvad divisionen har 

gjort for at fremme 

spejderarbejdets værdier og 

udvikling (Bilag 1) 

Det seneste år var et coronapræget år, som bærer præg af mindre aktivitet på 

spejderfronten, men mere aktivitet på hyttefronten. 

Der er kommet nye vedtægter, der har påvirket korpset, divisionerne og 

grupperne. Det er få ændringer i vedtægterne, der dog medfører ændringer i 

det administrative arbejde. 

 

Der var ingen spørgsmål. Årsberetningen tages til eftertragtning og 

godkendes. 

 

c) Fremlæggelse af 

årsregnskabet 2021 

v/Divisionskasserer (Bilag 2) 

Regnskabet blev ligeledes præsenteret i ”De Grå” (bilag 2) af DK Betina. Her 

blev driftsregnskabet samt regnskabet for divisionens hytter og grunde 

gennemgået. 

 

De væsentligste punkter med ændringer var: 

- Indtægter: 61.083kr er indtaget, hvilket er mindre end budgetteret. 

Det kommer af oversprunget (valgt af DL) indkrævning af kontin-

gent i 1. kvartal samt aflyst nytårstaffel. 

- Udgift: på udgiftsfronten kom en ændring ift. budgettet, da kontoge-

byrer splittes op, så indlånsrenter og kontogebyrer deles op i to sepa-

rate poster. 

Der er ydermere blevet oprettet en MobilePay for divisionen, så 

besøgene på grundene/hytterne kan bidrage til brænde etc., men også 

til brug til arrangementer. Oprettelsen kostede 1.000kr samt et 

månedsgebyr på 45kr. 

Der er også lavet en ny hyttefortegnelse samt salget af naturmærker 

har været stort. 

- Ejendommenes drift: både Spejd-Niløse og Kobækhytten har været 

udlejet godt, og da der ikke er indkøbt meget nyt, så har de genereret 

et overskud. Oldebjerg løber lige rundt. 

Derudover er prioritetslånet til Spejd-Niløse betalt ud, hvorfor 

divisionen har anlagt en opsparing på 2.000kr om måneden til ønsket 

om nye toiletter på Spejd-Niløse. 

 

Der var ingen spørgsmål. Regnskabet godkendes. 

 

d) Behandling af indkomne 

forslag 

Der var kommet et forslag fra divisionsledelsen om ændringer i 

tilskudspuljen: 
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1. Tilskudspuljen Det foresloges, at tilskudspuljen forhøjes fra 3x3.000kr årligt til 3x4.000kr 

årligt, samt at tildeling af tilskuddene ændres til at blive vurderet ud fra 

ansøgninger til divisionsledelsen i stedet for at vurderingen foretages af en 

Excel-algoritme. Derudover haves et ønske om at ændre ansøgningsfristen d. 

1. september til 1. oktober. 

 

Baggrund: 

Vi er den 2. største deltagende division til korpsrådsmødet - hvilket vi er 

stolte af. En del af det kan forklares ved blandt andet tilskudspuljen. Der 

ønskes en ændring, da algoritmen, som hidtil er blevet brugt, er besværlig for 

både grupper og divisionsledelsen. Derfor foresloges det, at divisionsledelsen 

vurderer indkomne ansøgninger til efterfølgende divisionsledelsesmøde efter 

princippet ”fair skal være fair”. Dette gør også, at alle pengene i puljen kan 

komme i spil, i stedet for at det algoritmebestemmes. Fristændringen 

begrundes med, at prisen for korpsrådsmødet først meldes ud efter den 

nuværende frist d. 1. september. 

 

Spørgsmål: 

- Kan det påvirke budgettet, der behandles senere? 

Ja, det vil det 

 

Ændringen vedtages. 

 

e) Væsentlige beslutninger om 

divisionens fremtid 

1. Forelæggelse af divisi-

onens udviklingsplan 

2. Beslutning i øvrigt om 

divisionens udvikling, 

spejderarbejde mm. 

Der var ingen ændringer til udviklingsplanen. 

f) Fremlæggelse af budget for 

2022, samt budget og 

kontingent for 2023 v/ 

Divisionskasserer (Bilag 2) 

Budgettet (bilag 2) fremlagdes af DK Betina. 

Der er enkelte ændringer i forbindelse med indtægter (eks. et større salg af 

naturmærker) og udgifter (herunder et månedsgebyr til MobilePay, 

opdelingen af kontogebyrer/indlån, indkøb af kontorartikler og mærker, 

divisionshjemmeside, markedsføring af ejendomme samt ny vedtaget 

ændring af beløb til tilskudspuljen). Derudover er der i 2022 budgetteret nye 
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madrasser til Kobæk samt en ny industriopvasker, nye borde og toiletter, der 

ønskes skiftet, i Niløse. 

 

Der var ingen spørgsmål. Budgetændringerne vedtages. 

 

Divisionsledelsen forslog et uændret divisionskontingent for 2023 på 72kr. 

pr medlem pr år, der betales i 3 rater á 24kr. 

 

Divisionskontingentet vedtages. 

 

g) Fastsættelse af antallet af 

divisionsledelsesmedlemmer 

Divisionsledelsen foreslår en ændring fra 13 medlemmer til 12 medlemmer 

jf. ny vedtægtsændring. 

 

Antvorskov Division har en anderledes struktur end mange andre divisioner. 

Vores ledelse er mere dynamisk, og det er ikke meget fastlagt , hvem der er 

ansvarlige for enkelte områder. Derfor er man ikke valgt som en specifik rolle 

i divisionsledelsen, men roller konstitueres selv i ledelsen. Det betyder, at 

interesser og kompetencer bedre kommer i spil. Tre roller er dog faste: to 

divisionschefer og en kasserer. 

 

Der vedtages 12 medlemmer i divisionsledelsen. 

h) Valg af medlemmer til 

divisionsledelsen 

I den gamle divisionsledelse er følgende medlemmer på valg: 

- Betina Goldberg (DK) 

Genopstiller 

- Pernille Ida Jeppesen (DUK kurser) 

Genopstiller 

- Cassandra Justesen (DAK Mikro) 

Genstiller ikke 

- Asbjørn Wieck-Nordahn (DAK Mini) 

Genstiller ikke - stiller dog gerne som suppleant 

- Henrik Lindstrøm (DAK Trop) 

Genstiller ikke. 

 

Kandidater, der stiller op til de 4 poster i divisionsledelsen, som er på valg: 
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- Som DK: Betina Goldberg 

- Pernille Ida Jeppesen 

- Nikolai Wessel (Solskinstroppen) 

- Katrine Fischer-Nielsen (Karl af Riise) 

 

Herefter præsenterede alle kandidaterne sig selv, hvorefter der var valg. 

Den nye divisionsledelse på 12 medlemmer efter valget er: 

DC: 

DC: 

DK: 

DL: 

DL: 

DL: 

DL: 

DL: 

DL: 

DL: 

DL: 

DL: 

Hans C Koch 

Tina Andersen (Trelleborg) 

Betina Goldberg 

Charlotte Warming (Korsør Sø) 

Lisbeth Weber (Trelleborg) 

Rasmus Kæmpe (Gørlev) 

Kasper Fischer-Nielsen (Karl af Riise) 

Ulrich Kaarsgaard (Ringsted) 

Ulla Jenner Rasmussen (Karl af Riise) 

Pernille Ida Jeppesen 

Nikolai Wessel (Solskinstroppen) 

Katrine Fischer-Nielsen (Karl af Riise) 

    

i) Valg af revisor & 

revisorsuppleant 

Divisionsledelsen foreslog følgende kandidater: 

- Revisor: Pia Jeppesen 

- Suppleant: Mette Wieck-Nordahn 

 

Både revisor og revisorsuppleanten vælges af divisionsrådet. 
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j) Beretning fra DDS´s 

repræsentant i friluftsrådet 

Beretning ved Gert Jørgensen, der er DDS’ repræsentant i friluftsrådet lokalt: 

Friluftsrådet er en paraplyorganisation med 92 foreninger. Friluftsrådet i 

Sydvestsjælland er 5 mand stort, hvorfor at der tilfalder de enkelte 

medlemmer mange opgaver. Ud over bestyrelser er der temagrupper, der 

modtager ideer til temaer, der kan tages op i rådet. Temagrupper slutter efter 

endte opgaver - siger man altså ja til at være en del af en temagruppe, så er 

man ikke forpligtet i større omfang til friluftsrådet. 

 

Gert sidder i naturforum, der blandt andet er involveret i stisystemer i Sorø 

og Slagelse. Alsted-stien er en af de større sager, der arbejdes med i 

friluftsområdet her lokalt, hvor en sti er blevet ulovligt blokeret, og rådet 

arbejder med at genåbne stien. Hvis man kommer til et sted, hvor man mener, 

der bør være adgang, som dog er blokeret, kan man melde det på friluftsrådets 

hjemmeside. Desto flere indberetninger der kommer her, desto bedre er 

chancerne for at gøre noget mod den ulovlige ”skilteskov”. 

 

Nyt: 

- I den ny konstruerede skov (Nordskoven) nord for Slagelse er man i 

gang med at lave broer.  

- Der føres kampagner for at udnytte og opleve naturen - både lokale 

og nationale kampagner 

- Der er afsat 50mio til udlodningsmidler til eks. sheltere, stier etc., 

hvilket kan være relevant for spejdere. Ansøgningsfristerne er hhv. 

1. juni 2022 og 15. september 2022. Der er tre hovedtemaer: fysiske 

rammer for friluftsliv, vandfriluftsliv samt børne og unges friluftsliv. 

Det kan anbefales at gå ind og kigge på friluftrådets hjemmeside. 

 

Spørgsmål: 

- Kan man søge puljen til renoveringsprojekter til spejderhytter? 

Gert tvivler på, at det vil vurderes, at der er tale om et større, gavnligt 

friluftsprojekt at søge midlerne til renoveringen af en spejderhytte. 

- Kan kommunen bestemme, at et område er et yngleområde (på trods 

af at det eks. bryder grundloven, hvis områder langs vandet spærres)? 

Ja, det kan den godt. Naturforum er blandt andet også involveret i 

dette. 

- Yder lokalforeningspuljen under friluftsrådet støtte, selvom man har 

fået støtte fra en anden forening (eks. DUF)? 

Nej, det er ofte samme kasse midlerne kommer fra, men hvis man 

ansøger med to forskellige projekter, så kan man stadig opnå støtte 
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k) Beretning fra Nekselø 

Centret 

Beretning ved Mads Bidstrup: 

Et dejligt lille center under Skjalm Hvide og Antvorskov division, der er 

beliggende 20 minutter med en færge fra Havnsø. Centeret har en maksimal 

kapacitet på 100 personer, hvilket medførte øgede udlejninger i de seneste år 

(blandt andet grundet centerets størrelse, og da udlandsture var aflyste). 

 

I løbet af det seneste år fejrede centeret 50-års jubilæum, hvor der deltog 

gamle som nye centerspejdere og venner af centeret. 

 

Grundet SL2022 regner man ikke med, at året byder på mange centerlejre i 

sommerferien, men som noget nyt lancerer Nekselø centeret en 

familiespejderlejr samtidigt med SL2022. Hertil skal man være velkommen 

til at kontakte Nekselø centeret med ideer til datoer (også gerne til 

weekenddatoer). 

 

Der kom et spørgsmål fra rådet om man deltager som gruppe eller som 

individuel spejder i familiespejderlejren, og Mads fortalte, at man skal 

tilmeldes gennem gruppen, men at man gerne kan deltage som enkelt 

familiespejder. 

 

l) Beretning fra Spejdernes Lejr 

2022 

Beretning ved Anni Tolstrup-Christensen (DGP), der laver aktiviteter til 

Spejdernes Lejr 2022 og derfor præsenterer om spejdernes lejr.  

 

Kort om programmet: 

- Stort start- og slutlejrbål fyldt med fællessang og underholdning. 

Der er tænkt i mere traditionelle baner end til lejrbålene på de seneste 

større lejrer. Derudover vil der afholdes en fællesspisning ifm. 

afslutningslejrbålet - mere information følger. 

- Der vil være morgenfester (en sjov morgengymnastik) hver morgen, 

hvor dagen skydes i gang 

- Der vil være ”Don’t miss it” events, som vil være målrettet speci-

fikke aldersgrupper løbende igennem hele ugen. 

 

Et andet element i dagsprogammet er åndelig refleksion, der sørger for 

refleksioner og gudstjenester. Åndelighed og refleksion vil have specifikke 
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områder på lejren, hvor man kan fordybe sig og diskutere forskellige emner. 

Der er tre vinkler, som åndeligheden berører: en kristen vinkel, en muslimsk 

vinkel og en vinkel ifm. spejdertankegangen. I områderne kan man finde 

spændende aktiviteter. Lejrens resterende aktiviteter vil stadig finde sted 

sideløbende med gudstjenesterne. 

 

På tidligere lejre opdeles man i underlejre med en fælles underlejrdag. Denne 

gang er temaet for underlejrdagen fællesviden. De små spejdere skal ledsages 

af en leder - de større kan komme alene. De ledere, der ikke skal tage sig af 

børn, danner patruljer, som ligeledes deltager og får sig en oplevelse. Der vil 

ikke være aktiviteter for underlejren samtidigt med underlejrdagen. 

 

Frie aktiviteter er aktiviteterne mellem de større programpunkter. Der er 

aktiviteter i lejren, i Roskilde (seværdigheder og specielle oplevelser) og i 

Greve (eks. fangerne på fortet og sejlads/strand). Nogle aktiviteter kræver en 

tilmelding hjemmefra - andre er drop in. De fire overordnede emner for 

aktiviteter vil være: natur, sundhed, teknik og samfund 

Aktivitetskataloget åbner i starten af maj. På det tidspunkt er alle aktiviteter 

endnu ikke fastlagt, så der vil løbende komme flere til. I slutningen af maj 

eller i starten af juni åbner tilmeldingen. Anbefalingen er, at der i 

programmet, der lægges af de individuelle grupper, også er plads til drop-in 

aktiviteter. 

 

Der er nogle aktiviteter, der er målrettet specifikke aldre - eks. ScoutOut, der 

er et aktivitetsområde med en café og forskellige, hyggelige aktiviteter, der 

er målrettet deltagere, der er mellem 17-25 år. Alle aktiviteter på lejren vil 

anbefales til en aldersmålgruppe, men man kan godt deltage i selve 

aktiviteten, selvom spejderne er uden for denne aldersanbefaling. 

Anbefalingen skal forstås som en vejledning. 

 

I løbet af lejren vil der være en række frie aktiviteter, såsom: 

- Byg et vikingeskib med Roskilde Vikingeskibsmuseum 

- Tek-afdeling med eks. 3D-print 

- Madlavning med eks. stop-madspild eller lav mad fra en anden kul-

tur 

- Ridderprøven fra SL2017 

- … samt 200 flere aktiviteter 
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Aktiviteter begynder allerede fra søndag eftermiddag, så grupper kan sende 

spejdere, der er færdige med at bygge lejr, afsted. Søndag aften er der det 

store startlejrbål. Ugeprogrammet vil snart offentliggøres. 

 

Der mangler stadig mange frivillige til at udføre aktiviteterne - så meld jer 

gerne ud af busken. Udover at give spejderne et smil på læben, så er der en 

reduktion i lejrprisen for frivillige. Der nævnes, at lejrpladserne for de 

frivillige vil være mere lejr end camping, og det anbefales kraftigt, at de 

frivillige bor i frivillige lejren, da lejrpladserne for grupperne ikke er 

synderligt store. 

 

Spørgsmål fra rådet: 

- Hvor meget tid kan man sætte af til ”planlagt aktivitet”? 

Ikke noget fast, det er mere en anbefaling 

- Er der aktivitet morgen, formiddag, eftermiddag og aften for alle al-

dersgrupper? 

Ja, der vil være åbne aktiviteter for alle aldre også om aftenen, men 

der er ingen forventning om, at man skal deltage i dem. 

- Hvornår er aftenaktivitet? 

Der er endnu ikke fastsat tidspunkter til aktiviteterne, men man er 

opmærksom på, at de allermindste også skal have noget ud af 

aktiviteterne 

- Hvis man ankommer på en af de dage, hvor der er underlejraktivitet, 

kan man så ”komme for sent”? 

Nej, som det er lige nu, kan man ikke droppe ind senere hen. 

 

m) Eventuelt Kristian Poulsen (Stenlille) fortæller om, at aktiviteten totalportaldagen (der 

er et kæmpe strategospil) om torsdagen på SL2022 mangler frivillige eks. 

spilmestre. Derudover kan der bruges flere hjælpere til natløbet, hvor man 

eks. mangler fangere og skuespillere. Ved interesse kan Kristian kontaktes. 

 

Katrine Fischer-Nielsen (Karl af Riise/Klan Klassik) præsenterer kort PLan 

Twist, der skal foregå i divisionen ude på Niløse, i uge 42. Der er tale om 

PLan 2 (13 til 14-årige), og der ses også gerne spejdere fra Antvorskov 

division. 

 

Anton (divisionens 13. medlem) har boet hos Korsørspejderne, da de havde 

den største vækst i det forrige forgangne år. Korsør sø har i det forgangne år 

haft en vækst på 27%, hvorfor at Anton bliver i området, men trækker 
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redningsvesten over hovedet og flytter hjem til Korsør sø. Som indflyttergave 

har han selvfølgelig også flødeboller med! 

 

Hans (DC) takkede afgående DL-medlemmer og gæster til 

divisionsrådsmødet. Dirigenten takkede for god rod og orden, og mødet 

hævedes. 

 

 

 

 

     

Sted og dato  Sted og dato  Sted og dato 

Mads Bidstrup  Hans C. Koch  Tina Andersen 

Dirigent  Divisionschef  Divisionschef 

 

Bilagsliste: 

Bilag 1 - Årsberetning 2021 

Bilag 2 - Årsregnskab 2021, revideret budget 2022 & budget 2023 


