
Absalon division, Det Danske Spejderkorps 
Divisionsrådsmøde 22. marts 2018 – Spejdercenter CPH, Wagnersvej 33, Kbh SV 

Følgende Divisionsrådsmøde-materiale er tilgængeligt 
http://www.absalondivision.dk/downloads/divisionsradsmoder.html  

• Indkaldelse 
• Udviklingsplan 2018 
• Enkelt regnskab og budget 
• Fuldt regnskab og budget 
• Status 
• Bavnen regnskab og budget 

REFERAT – punkterne noteret i den rækkefølge, de blev behandlet 

1. Valg af dirigent og referent 

Dirigent – Kristian Folmer Madsen – konstaterede at der var lovligt indkaldt og forsamlingen 
godkendte dagsorden. 

Referent – Peter Falk 

Korpsledelsen repræsenteret ved Spejderchef Susan Hein Engberg 

2. Beretning fra divisionsledelsen. 

Årsberetningen blev fremlagt mundtligt af DC Helene Schiermer: 

Der er blevet afholdt de spejder-arrangementer som divisionsledelsen gerne ville – men det har 
været meget begrænset med andre aktiviteter. 

Divisionsledelsen var repræsenteret på korpsrådsmødet 2017. 

Ny gruppe i Absalon division: ”Barnets hånd” er startet i Kbh NV – fortsat i startfasen. 

I det forgangne år, har divisionsstyrelsen været sat sammen ved at alle divisionens grupper skulle 
stille med medlemmer. Dette princip forlades nu, og i år vælges kandidater, der stiller personligt op. 

Ingen spørgsmål til ledelsens beretning som blev godkendt. 

3. Forelæggelse af divisionsregnskab for 2017 til godkendelse. 

Endeligt regnskab for 2017 er fremlagt på absalondivision.dk -  blev desuden udleveret på mødet. 

Regnskabet blev fremlagt af DK Claus Museth. 

Resultatet er bedre end budgetteret – også hytterne gav overskud. 

Regnskabet afsluttet samt revideret v/Lisbeth Hedelund. 

Der var ingen kommentarer.  

Regnskabet for 2017 blev godkendt. 

4. Behandling af indkomne forslag. 



Ingen forslag modtaget 

5. Væsentlige beslutninger om divisionens fremtid herunder forelæggelse af divisionens 
udviklingsplan med indsatsområder for indeværende år samt beslutninger i øvrigt om divisionens 
udvikling, spejderarbejde. 

Udviklingsplanen (ligger på absalondivision.dk) blev gennemgået af Kristian Folmer Madsen: 

Overskrifterne er: 
Tilbagevendende kvalitets arrangementer for spejderne  
Divisionssommerlejr 2020 
Overgangene mellem trop/senior og senior/leder  
Udvikling af seniorgrenen er tilføjet som et yderligere punkt. 

Der blev spurgt til, om der er særskilte planer om arbejde med Ungdoms-øen? Det er der ikke. 

Der var ros til planerne. 

Planerne for 2018 blev vedtaget 

Årshjulet for divisions-arrangementer blev fremvist. 

6. Fremlæggelse og vedtagelse af justeret budget for 2018, samt vedtagelse af budget og 
fastsættelse af divisionskontingent for 2019. 

Budgettet (ligger på absalondivision.dk) blev gennemgået af DK Claus Museth. 

Der budgetteres med et samlet resultat på -10.600 kr i 2018 og -4.209 kr i 2019, som divisionen har 
rigelig kassebeholdning til at dække. 

Forslag til fremtidig brug af divisionens midler kan stilles til divisionscheferne. 

Der var ros til, at der var budgetteret med et underskud. 

Budgettet for 2018 blev vedtaget med uændret kontingent i 2018 

10. Beretning fra Friluftsrådet Kreds København, Frederiksberg Samråd og Københavns Samråd. 

Sune Vuorela fremlagde beretning fra Københavns Samråd som også blev forelagt skriftligt: Det er 
blevet lettere at få støtte til trængende medlemmers kontingent og udstyr (max 16 år). Opfordring 
til at søge ved behov. Der er planlagt kasserermøde (relevant grupper i for Københavns Kommune). 

Claus Museth fremlagde beretning fra Frederiksberg Samråd: der er i år kommet ny formand: Tine 
Carøe. Hvis Frederiksberg-grupper oplever problemer med kommunen, kan Samråd hjælpe. 

11. Beretning fra spejdercentre og større arrangementer herunder Egemose Centret, 

Gillastugan, Vatelunden og Oak City Rally. 

Helene Schiermer fremlagde beretning for Vatelunden – en hytte ved Nærum egnet for 30 spejdere. 
Der har været vigende udlejning i 2017 – der opfordres til at benytte Vatelunden. Det er også 
velkomment at melde sig til at drive hytten og hjælpe med praktiske driftsopgaver. 

Claus Museth fremlagde beretning for Gillastugan – hytte på Söderåsen (Sverige) egnet til 60-70 
spejdere. 2 årlige vedligeholdelses-week-ends i hytten og 2 årlige møder i København. Året har budt 
på kloakering samt mange indbrud/hærværk – de har været dyrt. Også her er det velkomment at 
melde sig til at drive hytten og hjælpe med praktiske driftsopgaver. 



Der var ingen beretning fra Egemose Centret, men Helene Schiermer nævnte at 2017 havde været 
et godt år. 

Oak City Rally er gået godt igen i 2017. 

Helene Schiermer berettede også fra divisionens egne arrangementer: 

Sølvøkseløbet er gået godt i 2017 og har leveret overskud – der er kommet en del nye medlemmer i 
arrangementsgruppen. Der er 75-års jubilæum i 2018. 

Sværdkamp er forløbet planmæssigt i 2017 – fuldt udsolgt igen i 2018. 

12. Valg af repræsentanter til Friluftsrådet Kreds København, Frederiksberg Samråd og 

Københavns Samråd. 

Friluftsrådet Kreds København: Magnus Lihn (Yggdrasil) valgt 

Københavns Samråd (1 plads): Sune Vuorela genvalgt 

Frederiksberg Samråd (2 pladser): Claus Museth & Mette Grøvold genvalgt 

13. Valg af repræsentanter til Egemose Centret, Gillastugan, Vatelunden og Oak City Rally. 

Oak City (1 plads): Paul-Erik Sørensen genvalgt 

Vatelunden (2 pladser). Steen Colliander genvalgt – en vakant plads 

Gillastugan (1 plads): Claus Museth genvalgt 

Egemose Centret (1 plads – valg for 2 år): Palle Svensson valgt for 2018 og 2019 

7. Fastsættelse af antallet af divisionsledelsesmedlemmer under hensyntagen til § 29, stk. 2. 

Fastsat til: 2 divisionschefer, 1 divisionskasserer, 10 divisionsmedlemmer 

8. Valg af 1-2 divisionschefer, divisionskasserer og øvrige medlemmer af divisionsledelsen. 

Divisionschefer (valgt for 2 år 2018-2019): Magdalena Cieszynska og Kristian Folmer Madsen  

Divisionskasserer (valgt for 2 år 2018-2019): Claus Museth genvalgt 

Divisionsledelsesmedlemmer (valgt for 2 år 2018-2019): Helene Schiermer, Ina Ravn, Ege Schmidt 
valgt, Estrid Jurlander genvalgt 

Divisionsmedlemmer valgt for 2 år i 2017 – fortsætter i 2018 - ikke på valg: 
Jeppe Svensson, Benjamin Riise Hansen, Camilla Kjærgaard Hansen, Johanne Falk og Mai Choe Thode 

9. Valg af revisor og evt. revisorsuppleant. 

Revisor: Lisbeth Hedelund genvalgt 

14. Eventuelt. 

Magdalena Cieszynska takkede de afgående divisionschefer Helene Schiermer og Malou Christiansen 
og gav dem hver en hængekøje at hvile sig i. 

Spejderchefen Susan Hein Engberg fortalte om at den nye Generalsekretær Benedikte Marie 
Kaalund tiltræder 1. maj – at der bliver inviteret til vision 2020-arbejde – at der bliver en ny 



Spejdernes Lejr i 2022 – at der arbejdes med hvordan der kan komme plads til alle de, der gerne vil 
være spejdere ved at gøre det let at være leder i DDS. 

Magdalene Cieszynska: der ændres på konceptet for divisionsturnering, så det bliver mere 
grenopdelt – der kommer mere info – tilmelding dead-line 9. april. Der er brug for flere hjælpere bla. 
til køkken og transport-koordinering – skriv til divi@absalondivision.dk 

 




