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Divisionsrådsmøde for Ege Division
Fredag d. 25. april 2014 i St. Rørbæk Forsamlingshus
a) Valg af dirigent og referent
Ole Dalskov bød velkommen og foreslog Leif Tomasson som dirigent. Leif blev enstemmigt valgt.

Leif foreslog Arne Raaschou som referent. Arne blev enstemmigt valgt. Leif konstaterede at
indkaldelsen var rettidigt udsendt.
b) Beretning fra divisionsledelsen
Alice:
Jeg har gennem flere år skrevet beretning til divisionsrådsmøderne. I år er det min sidste beretning
som divisionschef i Ege division. Det har været en fantastisk oplevelse at være sammen med så
mange aktive og engagerede personer, os der alle brænder for at give børn og unge forskellige
kompetencer, udfordrende og spændende oplevelser.
I løbet af de seneste år har vi endnu en gang rundet et medlemstal på over 1000 medlemmer i
divisionen. Det er en god målsætning, at få opfyldt i vores udviklingsplan. Her er altid plads til flere,
så det arbejder vi alle fortsat på – og vi kommer snart på besøg igen i en gruppe med den bedste
vækst i det kommende kvartal. Egven bamsen nyder, at komme rundt på besøg i jeres grupper – og
I arbejder alle for få den igen. Tak for det.
En anden del af vores udviklingsplan er Oles og mine besøg i de tre kommuner, som divisionen
dækker. I november 2013, var der kommunalvalg og nye politikere blev valgt og nogle fortsatte
deres politiske virke i denne valgperiode. Ole og jeg er i tæt dialog med embedsmænd og politikere
om udvikling og rammer for at drive spejderarbejdet i kommunen. Hertil kommer, at
divisionsledelsen har besluttet at markere divisionens 35 års fødselsdag den 14. juni. I den
forbindelse planter vi 12 egetræer i de tre kommuner, et for hver spejdergruppe. Egetræer er
plantet i Halsnæs kommune – et ved krudtværksmuseet i Frederiksværk og et ved Knud
Rasmussens hus i Hundested. Anette West, formand for udvalget i Halsnæs kommune deltog i
opgaven sammen med spejderne. Nu skal vi blot have de sidste aftaler på plads i Egedal og
Frederikssund – så opgaven klares og vi får et minde fra spejderne i de tre kommuner.
Vi har et godt indtryk af arbejdet ud i grupperne, vi har lige deltaget i alle grupperådsmøderne, det
vurderer vi giver god mening for vores arbejde i divisionsledelsen. Samtidig får vi et nærmere
kendskab til gruppernes ledere, aktive forældre og spejderarbejdet i al almindelighed. Jeg siger tak
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til alle som yder en stor, vigtig og flot indsats i grupperne. I tilbyder mange gode aktiviteter og
oplevelser, som får endnu flere børn og unge til at engagere sig i Det Danske Spejderkorps.
Året i år er også i en anden sammenhæng et særligt år, det er 25 år siden at konventionen om
barnets rettigheder blev vedtaget. Det sætter vi fokus på i DDS til november, forhåbentlig sammen
med andre aktører, som også brænder for at: Alle børn har ret. I hører nærmere om det og jeg
håber, at alle bakker op omkring emnet og vil arbejde med forskellige emner omkring barnets
rettigheder både i år og årene fremover.
Alle kan gøre en god indsats – I kan bidrage på søndag i Danmarks naturfredningsforenings
affaldsindsamling – kig forbi og være med til at holde Danmark ren.
Med disse ord overlader vi både den skriftlige og mundtlige beretning til debat og forhåbentlig
godkendelse.
Ole fortsatte:
Tilbageblik på enkelte af årets arrangementer.
Lederbegejstring blev afholdt i september 2013 med deltagelse af ca. 25 ledere og seniorer, hvor
deltagerne på forhånd havde tilmeldt sig noget udfordrende enten fysisk eller kulturelt. Desværre
stormede det en halv "Bodil" så søaktiviteten måtte ændres af sikkerhedsmæssige årsager.
Efter frokost var der underholdning for barnlige sjæle, hvor den Naturfaglige Legestuen viste os
fysik og kemi på en anden måde end den vi lærte i skolen.
Det hele er blevet forenet i det ophængte maleri - SE
Divisionsturneringen 2014 blev afholdt først på måneden ved Arresødal Frederiksværk med temaet
Robin Hood. Vinderne af vandrepokalerne blev:
Mikro

Stenlænderne

Mini

Stenlænderne

Junior

Ebbe Skjalmssøn

Trop

Svane ungerne / St. Rørbæk

Generel information
Vedr. årets GRM, kan jeg tilkendegive at det generelt er gået særdeles perfekt. Dog er der
desværre en som stadig ikke har lavet den fornødne indberetning.
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Alice præsenterede herefter divisionsledelsen som udover Alice og Ole bestod af Gudrun
Wodschow, Christian Price, Rikke Fris Larsen, Paw Larsen, Søren Larsen og Pernille Hegelund som
ikke var til stede.
Den udsendte og den mundtlige beretning blev godkendt.
c) Fremlæggelse af regnskab fra 2013
Søren Larsen gennemgik regnskabet, herunder nævnte han bl.a.
- Divisionsrådsmødet har i modsætning til tidligere fået sit eget punkt
- Tilskudspulje: pengene er gået til individuelle rejser og tilskud til gruppe-ture
- Der er brugt mindre til arrangementer og tilskud, der er derfor et overskud på 11 kkr i stedet for
det budgetterede underskud på 38 kkr.
• Jeff, gruppeleder for 1. Frederikssund spurgte: Hvordan kan man være tilfreds med en difference
på 50 kkr i forhold til budgettet? Søren svarede at det bl.a. var en følge af lavere deltagerantal end
ventet/ønsket.
• Magnus, bestyrelsesformand i Kong Svend: Hvorfor er der brugt så lidt på aktiviteter i forhold til
budgettet? Ole: Det er vanskeligt at budgettere med og nogle tager deres eget udstyr med, så
udgifterne bliver mindre
• Jan, Erik Ejegod: Skal vi lave mere ud af poster mv., er barren for lav?
• Bjarke, Kong Svend: Tror det skal gøres vildere og der skal mere reklame for arrangementerne
Leif: Regnskab godkendt
d) Indkomne forslag
Bestyrelsen havde ingen forslag modtaget
e) Væsentlige beslutninger om divisionens fremtid
1. Divisionens udviklingsplan (se denne)
Aktuelle plan for 2013/2014 blev gennemgået
2. Divisionens udvikling og spejderarbejde
Her blev nævnt at der vil blive afholdt et nyt lederbegejstrings-arrangement til næste år
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Herefter blev mødet afbrudt for at lade Dorte Bærentzen fra Kempler Instituttet fortælle om
”Unges trivsel og ikke mindst om hvordan vi, som voksne kan være opmærksomme på, når dette
ikke er tilfældet”.
Efter det spændende indlæg som medførte en del diskussion fortsatte mødet.
Ole demonstrerede Divisionens nye hjemmeside www.egedivision.dk, som Pernille og Arne har
stået for, herunder sider om tilskudspulje, materialebank, kalender og program samt gruppesiden,
hvor vi ønsker at have billeder af alle grupper tørklæder, gerne i form af et billede af en spejder set
bagfra. Billedet samt kommentarer i øvrigt kan sendes til webmaster@egedivision.dk.
Ole omtalte herefter Divisionssommerlejren 2015 som bliver på Toggerbo Spejdercenter i Mols
Bjerge. Lejren afvikles i uge 28, 4. - 11. juni. Tema og detaljer er endnu ikke fastlagt, men det
planlægges at afholde første informationsmøde primo september med forhåndstilmeldinger
november 2014.
• Reimert, Frederiksværk: Ambitiøse arrangementer. Vi skal ”stå tidligt op” for at kunne måle os
med Adventure Spejd arrangementerne.
• Charlotte, Store Rørbæk: Vi må få nogle af de gode klanspejdere med til at arrangere
sommerlejr, Ole opfordrede til at melde sig til arrangementsudvalget.
• Jeff, 1. Frederikssund: Det giver problemer af Divisionens og søarbejdsgruppens sommerlejr
ligger samme år. Ole: Vi kunne ikke rigtig lægge det andre år bl.a. på grund af Spejdernes Lejr.
Rikke: vil det hjælpe at holde det en anden uge? Jeff: Det gør nok ingen forskel, da de færreste vil
tage på 2 sommerlejre. Leif/Ole: Vi forsøger fremover at koordinere. Jeff fortalte at sø-lejre
afholdes hvert 5. år
Beretning godkendt
f) Vedtagelse af justeret budget 2014, herunder fastsættelse af rammer og vedtagelse af
"Tilskudspulje 2014".
Vedtagelse af budget 2015 og fastsættelse af kontingent for 2015.
1029 medlemmer, korpskontingent sat lidt op
35 års jubilæum som ny post, skønnet til 20 kkr
Tilskudspulje igen 30 kkr. Håber det også bruges til aktiviteter (udover rejser)
• Frederik, Kong Svend: PLPA-dage – hvorfor intet forbrug. Søren: Der har ikke været forbrug.
Ege division varetager interesserne for spejdergrupper i Ege Division i Det Danske Spejderkorps og kommunerne Halsnæs, Frederikssund
og Egedal.

Ege Division
www.dds.dk/ege

• Bjarke, Kong Svend: Hvorfor er der ikke kørselspenge på budgettet? Søren: Det føres nu under
relevante møder / rejser
Justeret budget for 2014 godkendt
Budget 2015:
Udgifter justeret ned for at få mindre underskud
• Benny, Knud Rasmussen: Hvorfor høj barre i 2014 når den skal sænkes igen i 2015? Søren: skal
ikke sænkes, om nødvendigt kan vi hæve kontingent i 2015.
• Helle 1. Frederikssund: Koster Divisommerlejren ikke noget? Søren: Vi regner med at den
økonomisk går i 0. Helle opfordrede til at bruge flere penge på divisommerlejr, sørg for at sætte
penge af til det. Ole: som udgangspunkt regner vi med at den vil gå i 0. Evt. fundraising.
Budgettet for 2015 blev godkendt.
Kir Laustsen fra Korpsledelsen kom nu med et indlæg ang. Korpsets udviklingsplan
Kir fortalte om Korpsets udviklingsplan. Den skulle gennemføres via 6 faser: afklarende, hvad rører
der sig? hvilke ord er vigtige? teste prototype, klargørelse til KRM, ”leve den ud”.
Kir havde på forhånd hængt nogle plakater op med en masse ord på. Vi skulle så hver især sætte 1
(og kun 1) smiley ved det ord som vi umiddelbart følte havde det største udviklingspotentiale, og
herefter bruge et par minutter på at diskutere med sidemanden.
10. maj inviteres til åbent korpsledelsesmøde en eftermiddag, hvor der arbejdes videre med det +
Melodi Grand Prix fest om aftenen. Ryekol med transport betalt. Tilmeld i Blåt Medlem.
g) Fastsættelse antallet af medlemmer af divisionsledelsen.
Divisionsledelsen foreslår 11 medlemmer.
Ole:
Siden udsendelsen af indkaldelsen til rådsmødet har Pernille Hegelund desværre af personlige
årsager trukket sig fra DL.
Vi ønsker stadig at være 11 medlemmer, så derfor beder vi om divisionsrådets accept på at vi i
perioden kan supplere.
Som bekendt modtager Alice ikke genvalg som DC – men forbliver heldigvis i DL. Til gengæld tager
Rikke udfordringen op og stiller op sammen med mig som DC'er.
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Da jeg startede som DC kendte jeg alle grupper rimeligt godt og for at Rikke selv skal danne sit
indtryk, vil hun i den kommende periode besøge alle grupperne på ugemøder, bestyrelses og/eller
ledermøder.
Leif: Foreslår 11 medlemmer af DL. Vedtaget.
h) Valg af en eller to divisionschefer, divisionskasserer og øvrige medlemmer af
divisionsledelsen:
Der mangler et medlem til DL. Opgaverne er: tovholder for div. arrangementer, f.eks.
divisommerlejr. Gudrun: Ingen stor byrde når vi er 11. Deltage i 5-6 møder pr. grenarrangement.
Hans Petter fra Knud Rasmussen meldte sig.
Herefter består Divisionsledelsen af:
Ole Dalskov og Rikke Fris Larsen som DC’er og Søren Larsen som kasserer. Øvrige medlemmer:
Alice Linning, Paw Larsen, Jens Velsboe, Erik Lange, Anja Athar, Eva Petersen, Camilla Simonsen og
Hans-Petter Nordahl
i) Valg af revisor og revisorsuppleant
Lars Abildgren og Kristian Lodberg blev genvalgt.

j) Beretning fra Friluftsrådet
Repræsentanten kunne ikke komme. Beretningen var printet så grupperne kunne tage den med.
k) Beretning fra Ragnarok, Nathejk, Zoo dag.
Disse beretninger var også printet så grupperne kunne tage dem med
l) Eventuelt.
• Christian Price og Gudrun Wodschou fortalte om deres tur til World Scout Moot 2013 i Canada.
Tilskud fra divisionen. Asger også med, men er p.t. i Brasilien. Deles ud i patruljer på tværs af
lande. Sprogproblemer, kultursammenstød. Hver mand sit telt.
• Morten fortalte om Stenlændernes Spejdermuseum på Maglevad. Det dækker primært det tidl.
Frederiksborg amt, men har effekter fra hele landet. Opfordrede til at besøge museet! Har
åbningstider men kan også åbne for særarrangementer. De laver arrangementer for forskellige
aldersgrupper – kan få (købe) museumsduelighedstegn. Der blev spurgt til hvor store grupper der
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kunne deltage og Morten svarede at de havde haft hold på 34 personer. Søger fotos især fra tiden
før digitalkameraet. Idéer til udstillinger søges. Hjælper gerne ved gruppers lokale udstillinger.
• Henrik fortalte om arbejdet bag Zoo-dag. Deres team på 20 fungerer godt, men de vil gerne være
flere, så der er plads til udskiftning. Skriv en mail til info@zoodag.dk hvis du er interesseret.
Angående årets Zoo-dag: Husk armbånd, ellers skal der betales entré. Hanne fra Kong Svend
nævnte at de gerne ville have plads til at deres 100 spejdere kan sidde sammen i toget. Det an
være et problem fordi de står på som de sidste. Det blev aftalt at tale sammen efter mødet.
• Alice: Ros til Gudrun, Ole: Ros til Christian som stopper. Ole: Tak til Alice som stopper som DC.
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