
Divisionsrådsmøde Absalon Division 2022
Alle medlemmer af divisionsrådet indkaldes til ordinært divisionsrådsmøde (generalforsamling)
den 16/05-2022 kl. 18.30
Mødet afholdes hos B21B på adressen: Brønshøjvej 29B, 2700 Brønshøj

1. Valg af dirigent og referent

a. Divisionschef Kristian Folmer Madsen bød velkommen til Absalon Divisions årlige
divisionsrådsmøde.

b. Kristian Folmer Madsen  foreslog Allan Hjort Andersen som dirigent og Magdalena Cieszynska som
referent. Begge blev godkendt af forsamlingen

c. Allan Hjort Andersen konstaterede at mødet var indkaldt rettidigt jf vedtægterne.
d. Allan Hjort Andersen tilføjede at der er en punkt på programmet der mangler - vi havde ikke

skrevet ind, at vi også skulle vælge en repræsentant til Vatelunden. Forsamlingen godkendte, at
punktet tilføjes dagsorden. Dagsorden blev ligeledes godkendt.

2. Fremlæggelse af divisions ledelsens beretning
a. Divisionschef Kristian Folmer Madsen fremlagde beretning fra divisionen
b. Herudover var der beretninger fra divisionens repræsentantskaber:
c. Frederiksberg Samråd -

i. Fokus på at skabe plads for spejderne på det nye boligområde der laves på grunden ved
Frederiksberg Hospital

ii. Har startet op aktiviteter for ukrainske børn
d. Københavns Samråd

i. Malene Dethmer, divisionens repræsentant fraværende - men har fremlagt en beretning
til Divisionsledelsen om, at det der har fyldt mest er en ny model for leje af lokaler/grunde
af kommunen.

e. Egemose spejdercenter
i. Palle Svensson, divisionens repræsentant var fraværende - Allan Hjort Andersen fortæller,

at Egemosen kommer holder  jubilæum efter sommeren
f. Oak City rally

i. “almindelig” Oak City Rally for første gang i 2 år
ii. Mangler en del hjælpere

iii. Færre tilmeldinger end “inden corona”
iv. Udfordringer med Egemosens naboer, blandt andet med parkeringsområdet.

g. Gillastugan
i. Gillastugan har fået en ny nabo , der har gjort krav på vejen ind til Gillustugan. Efter en

længere retsprocess sammen DDS, som ejer Gillastugan, er der nu en midlertidig tilladelse
at bruge vejen. Når vejen er lukket kan ikke kloakken tømmes. Derfor har udlejningen af
huset stået stille.

h. Vatelunden
i. Vatelunden er en hytte i Nærum vi er medejere i divisionen. Der trænger både til nye

hænder i teamet og økonomisk hjælp. Det er vigtigt, at vi bruger den til vores ture,
eftersom den kan ikke løbe rundt. Det betyder at divisionens skal sætte penge af til
Vatelunden, da der har været større udgifter i forbindelse med en vandskade.

ii. Forslag fra forsamlingen - der mangler en udlejningskalender og en plantegning af
grunden og hytten på Hyttefortegning.dk

iii. Opfordring fra Helene Schiermer, medlem af divisionsledelsen, til forsamlingen  om at
Vatelundens udlejningsteam mangler kræfter til at skabe en bedre webside - hvis der er



nogen i gruppen der ville bruge nogle timer for at hjælpe med det kunne det gøre en stor
forskel.

i.
3. Fremlæggelse og godkendelse af årsregnskabet for 2021 (det foregående år)

a. Årsregnskabet for 2021 blev fremlagt af Claus Museth.
i. Divisionen har kun opkrævede kontingent 2 gange i 2021 frem for de normale 3 gange.

ii. Regnskabet er præget af at mikro/minitræf og Juniortræf har fået lov at bruge flere penge
end oprindelig budgetteret.

iii. Spørgsmål fra forsamlingen om hvad divisionslokalet er - Claus Museth fortæller at
divisionen lejer lokaler hos SpejderGear i Rødovre, for at kunne opbevare divisionens
materialer

iv. Divisionen har temmelig mange penge stående.
v. Både Oak City Rally og Sværdkamp har en del penge sparet op i divisionen. Pengene kan

ikke udbetales, men kan bruges til kommende arrangement
vi. Der penge stående, der er øremærket Divisionssommerlejr.

vii. Claus fortæller at, workshoppen senere på programmet kommer til at fokusere på hvad
divisionens penge skal bruges til fremover .

viii. Thomsen fortæller, at de har oplevet det er blevet dyrere at leje hytter
ix. Claus fortæller at de forskellige arrangementers teams altid kan kontakte divisionen og

bede om større tilskud til arrangement, men at hyttelejen altid faktureres direkte til
grupperne.

x. Spørgsmål fra Thomsen, om det er en fast beslutning at divisionens ture max må koste
100 kroner.

xi. Helene Schiermer fortæller at det er et beslutning som er over 10 år gammel, der var
koblet med at divisionens kontingentet blev hæve for at sænke prisen for divisionens
arrangement. Her blev det bestemt at selve deltagerprisen ikke kan overstige 100 kroner,
det er prisen eksklusiv transport og hytteleje.

b. Divisionsrådet godkendte regnskabet for 2021
4. Fremlæggelse og godkendelse af justeret budget for indeværende år (2022)

a. Budgettet for 2022 blev fremlagt af Claus Museth. Vedhæftes.
i. Øget budget for mikro/minitræf

ii. GLBDT - gruppeleder og bestyrelse divisionsturnering flyttet til 2023
iii. Divisionsrådet godkendte budgettet for 2022
iv. 6000 kroner øremærket til Vatelunden
v. opfordring til søspejderne om at bruge de penge der er øremærket til søspejd aktiviteter

b. Divisionsrådet godkendte budgettet for 2022
5. Fremlæggelse og godkendelse af budget for 2023 (det kommende år)

a. Budgettet for 2023 blev fremlagt af Claus Museth. Vedhæftes.
i. 2 budgetversioner afhængig af om, der laves 2 eller 3 kontingentopkrævninger.

ii. Der fastholdes en udgift til Vatelunden
b. Forslag fra Henrik Museth, om at budget for mini/mikrotræf, juniortræf og superdivi øges med

10.000 for hvert arrangement.
c. Divisionsrådet godkendte budgettet for 2023 med reviderede tal for mini/mikrotræf, juniortræf og

superdivi enstemmigt.
6. Vedtagelse af kontingent for det kommende år (2023)

a. Diskussion om kontingentopkrævning system - fremlagt af Allan Hjort Andersen
i. 2 forslag for kontingentopkrævning

ii. Forslag 1 - nuværende system  - 2 opkrævninger a 33 kroner og 3. opkrævning a 34 kroner
= kontingent fastsat til 100 kroner



iii. Forslag 2 - fleksibelt system - efter 2 opkrævninger på 40 kroner tager divisionsledelsen
beslutning om hvorvidt 3. rate på 20 kroner skal opkræves - baseret på hvor mange
penge, der  blevet brugt indtil nu. Divisionsledelsen støtter forslag 2, fleksibel model.

b. Forslag - forslag fra Marianne/Rama fra 3VV - om at sænke de 2 første opkrævninger til samlet 60
kroner.

c. Divisionsrådet godkendte forslag 2 for kontingentopkrævning, med den ændring at de 2 første
opkrævninger bliver 30 kroner og den sidste opkrævning bliver 40 kroner

i. 2 stemte imod og ingen blanke stemmer.
7. Behandling af Indkomne forslag

a. Der var ingen indkomne forslag
8. Vedtagelse af udviklingsplan

a. Udviklingsplanen blev fremlagt
i. En stabil divisionsledelse

1. Frem mod 2026 skal vi arbejde for at have en stabil divisionsledelse, i den
forstand, at den skal have en konstant/stabil størrelse, der kan løse de opgaver
der forventes af den, men ikke bekostning af, at der skal være en flydende
udskiftning af ledelsen, hvor det er helt okay, at være inde og vende for en kort
periode. Ligeledes skal den løbende kunne skaffende kandidater til posten som
DC.

2. Divisions arbejdet skal være attraktivt og en naturlig del af et spejderliv i Absalon
Division.

3. Første delmål er, at få optegne hvilke opgaver, der forventes af Divisionsledelsen,
både de formelle fra korpset, men også de uformelle krav grupper har til ledelsen.

ii. Et stort fælles arrangement i mellem SL22 og SL26
1. Der skal i mellem spejdernes lejr 2022 og 2026 være et stort fælles arrangement,

der samler samtlige spejdere i Divisionen.
b. Divisionsrådet vedtog udviklingsplanen

9. Fastsættelse af antal pladser i divisionsledelsen
a. Divisionsledelsens antal blev fastsat til 10 personer

i. En person stemte blankt.
10. Valg til bestyrelsen (gælder for en toårig periode)

a. Valg af divisionschef(er)
i. Camilla Dannenberg, (Bestyrelsesformand i Brønshøj Husum gruppe) opstiller

1. Camilla blev valgt enstemmigt
b. Valg af kasserer

i. Peter Stevns (Valbypark Spejderne) opstiller
1. Peter blev valgt enstemmigt

c. Valg af medlemmer
1. På valg:

a. Jesper Svensson (Gyngespejdere). Genopstiller. Blev valgt enstemmigt
b. Hektor Lange (Søndermark). Opstiller. Blev valgt enstemmigt
c. Amanda Møller Hansen(Bellahøj 21 Barking). Opstiller. Blev valgt

enstemmigt
d. Jonatan Nielsen (Lersøparkspejderne). Opstiller. Blev valgt enstemmigt
e. Helene Schiermer (3VV). genopstiller. Blev valgt enstemmigt
f. Michael Vest Petersen (Søndermark). Opstiller. Blev valgt enstemmigt

d.
1. Ikke på valg:

a. Allan Hjort Andersen
b. Magdalena Cieszynska



ii. Valg af revisor
1. Mirjam Hvid (4 Absalon). Genopstiller

a. Mirjam blev valgt enstemmigt
e.

11. Valg af repræsentanter til:
i. Frederiksberg Samråd

1. Claus Museth og Mette Grønvold genopstiller. Begge blev enstemmigt genvalgt.
ii. Københavns Samråd

1. Malene Dethmer genopstiller. Blev enstemmigt genvalgt.
iii. Egemosen

1. Palle Svensson genopstiller. Blev enstemmigt genvalgt.
iv. Oak City

1. Paul Erik Sørensen genopstiller. Blev enstemmigt genvalgt.
v. Gillastugan

1. Claus Museth genopstiller. Blev enstemmigt genvalgt
vi. Vatelunden

1. Claus Museth opstiller. Blev valgt enstemmigt
vii.

12. Eventuelt
a. Claus Museth fortæller, at han på vegne af Frederiksberg Samråd i 8 år har været med i

bestyrelsen i TV2LORRY. Eftersom man ikke kan være det mere end 8 år, slutter Claus sin tid i
bestyrelsen til efteråret. Claus fortæller at hvis nogen er interesseret er der store muligheder for
at blive valgt -  det behøves nogle yngre mennesker, gerne med økonomisk forståelse. Hvis det
lyder interessant - kan man vende sig til Mette Grønvold: mette.gronvold@gmail.com

b. Helene Schiermer, på vegne af Spejdernes Lejr 2022 teamet informerede om at der stadig er
mulighed for at eftertilmelde flere spejdere. Helene fortæller ligeledes om muligheder for at
melde sig som hjælper på Spejdernes Lejr 2022, både inden, lige op til og under lejren. Hvis man
har spørgsmål til Spejdernes Lejr kan man kontakte Helene på helene@absalondivision.dk

Allan Hjort Andersen Kristian Folmer Madsen

Dirigent Divisionschef

Noter fra Workshops “Hvad forventes der af divisionen/divisionsledelsen” og “Hvordan skal vi prioritere
divisionens midler”:
Udtrykt ønske om øget samarbejde i grenleder netværk på tværs af grupperne
Målsætning: formuen skal ned på 300000
Tilskud til divisionssommerlejr - kan det være gratis eller meget billigt
Forslag om at divisionen betaler for fælles transport til korpsrådsmøde
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