
Referat af Divisionsrådsmøde 15. april 2015 for Amager Division 

Dagsorden 

1) Velkomst 

2) Valg af dirigent og referent 

3) Beretning fra divisionsledelsen med særlig fokus på hvad divisionen har gjort for at fremme 

spejderarbejdets værdier og udvikling 

4) Fremlæggelse af regnskab for 2014 til godkendelse 

5) Behandling af indkomne forslag 

6) Væsentlige beslutninger om divisionens fremtid 

a. Forelæggelse af divisionens udviklingsplan med indsatsområder for indeværende år 

b. Beslutning i øvrigt om divisionens udvikling, spejderarbejde mv. 

7) Vedtagelse af justeret budget for indeværende år og vedtagelse af budget og fastsættelse af 

kontingent for det følgende år 

8) Fastsættelse af antallet af divisionsledelsesmedlemmer under hensynstagen til §29.2 

9) Valg af: 

1-2 divisionschefer 

Divisionskasserer 

Øvrige medlemmer af divisionsledelsen 

10) Valg af revisor og revisorsuppleant 

11) Udpegning og godkendelse af repræsentanter til: 

a. Reden 

b. Vatelunden 

c. Egemosen 

d. Ejendomsudvalgets hytteudvalg for Gillastugan 

e. Folehavefonden 

f. Københavns samråd, Tårnby samråd, Dragør samråd 

12) Skriftlig eller mundtlig beretning fra en eller flere af DDS’ kredsrepræsentanter i Friluftsrådet 

13) Beretning fra spejdercentre og større arrangementer jf. §50 og tilsvarende tilknyttet divisionen 

14) Eventuelt 

Ad 1) 

Divisionscheferne bød velkommen til alle deltagerne samt de indbudte gæster, Per Vandrup fra 

Københavns Samråd, Kirsten Hansen og Anette Dornø fra Vatelunden, Kir Laustsen fra Korpsledelsen, 

Stinne fra Korpskontorets konsulenter samt Rikki og Christina fra Absalon Division. Fritse Rosendahl 

fra Egemosecentret var desværre blevet syg og Merete Boe fra Friluftsrådet kunne ikke komme. 

Ad 2) 

Dorthe forestod valget af en dirigent. Divisionsledelsen forslog Dorthe Alrø, der blev valgt. 

Dorthe Alrø takkede for valget og konstaterede at mødet var lovligt indkaldt, samt at der ikke var 

indkommet nogen forslag. Dog var budgettet lagt på nettet frem for at være sendt ud og dette var sket 

den 14. april. 

Derefter forestod dirigenten valget af en referent. Divisionsledelsen foreslog Martin Duus, der blev 

valgt. 



Dirigenten forslog at et valgudvalg blev nedsat i tilfælde af afstemninger. Divisionsledelsen foreslog 

Anja Bogøe, Jan Hansen og Linnette Andersen som valgudvalg. De blev valgt. 

Dorthe Alrø konstaterede at der var 35 stemmeberettigede til stede. 

Ad 3) 

Dorthe præsenterede divisionsledelsen og aflagde beretning. 

Divisionen har i årets løb afholdt et førstehjælpskursus, samt en divisionsturnering på Høbjerghus og 

skæg og blålys på Islands Brygge. Desuden har der været afholdt grenture for alle grenene med mange 

deltagere og et skovtursarrangement samt et par fællesseniormøder for seniorerne. 

Der var 2 Regama-møder (ledermøder for alle ledere i divisionen) og 3-4 fælles-tropsmøder  for op 

mod 70 spejdere samt flere grenledermøder for alle grenene undtaget juniorgrenen hvor man vil gøre 

noget ud af at få dem med i år. 

Divisionen deltog med en stor gruppe på årets korpsrådsmøde. 

Desuden var divisionsledelsen repræsenteret på alle gruppernes grupperådsmøder i år. 

Der var ingen spørgsmål til beretningen. 

Dorthe Alrø satte beretningen til afstemning og den blev taget til efterretning. 

Ad 4) 

Christian præsenterede det afsluttede regnskab. 

Divisionen havde et overskud på 12.700 kr. 

Der har været penge fra Amager Øst Lokaludvalg der havde været med til at sænke udgifterne. 

Desuden havde turene været mere velbesøgte end forventet så der var større indtægter på den fornt. 

Christian åbnede for spørgsmål. 

Brian fra 6-7 Sundby: Brian fortæller at der rent regnskabsteknisk er sparet en del på udgifterne, 

hvilket Christian sagde at sådan kunne det også udlægges. 

Regnskabet blev sat til afstemning og det blev godkendt. 

Ad 5) 

Der var ikke indkommet forslag. 

Ad 6a) 

Lars forelagde udviklingsplanen for det kommende år. 

Mål: 

1) Styrke samarbejdet mellem division & grupperne 

ved stadig at arbejde mod større opbakning til divisionens arrangementer og ture. 

2) Styrke divisionens leder-kompetencer i form af uddannelse 

vil arbejde mod at kunne tilbyde flere kursustilbud evt i samarbejde med nabodivisionerne 



3) Øget fokus på nye ledere til grupperne 

vi prøver at arbejde mod at kunne finde nye ledere til de grupper der mangler ledere 

4) Styrke samarbejdet mellem divisionerne 

prøve at finde nye samarbejdspartnere med nabodivisionerne, f.eks. til lederhvervning, 

kursustilbud mm. 

Indsatsområderne er: 

Bedre kommunikation 

Uddannelse 

Flere ledere 

Samarbejde med Absalon, Vestskov og Kongslejre (det gamle Område 2) 

Formål: 

Vi vil være en attraktiv division, styrker vores samar 

Vibe fra Stifinderne spørger til hvad der menes med bedre kommunikation 

Lars svarer at der menes at der er nogle brister i informationen ud til grupperne som skal samles op 

på. 

Jan, Normannerne: 

Har nået mål om at der skal flere med på divisionens ture. 

Vibe fra Stifinderne beder om at der bliver samlet op på udviklingsplanen til næste år. 

Dorthe fra Mikkel Vibe siger at Divisionsledelsen vil i næste års beretning gennemgå udviklingsplanen. 

Udviklingsplanen blev godkendt. 

Ad 6b) 

Divisionscheferne fremlagde at der ikke var noget der faldt ind under dette punkt.  

Ad 7) 

Christian fremlagde forslagene til budget og kontingent. 

Der var ikke planlagt særlige ændringer i forhold til det seneste år. Der forventes et lille underskud i 

2015. Reden (divisionens hytte) har brug for nogle små reparationer. 

Kontingentet foreslås fastholdt på 75 kr. om året. 

Kir fra Korpsledelsen spørger om at når der er et større fokus på lederudvikling så falder udgifterne til 

ledertræning. Det virker underligt. 

Christian svarer at der sidste år blev afholdt et førstehjælpskursus der var gratis for deltagerne men at 

det i det nye år vil deltagerne skulle betale men kan trække en procentsats fra hos deres kommuner. 

Per fra Samrådet fortæller at et førstehjælpskursus kan dækkes 100% af Trygfonden. 

Budget og kontingent blev sat til afstemning og de blev begge godkendt. 

Ad 7½) 

Der blev holdt en lille pause. 



Kir fra korpsledelsen holdt et lille oplæg om hvad der foregår i korpset lige i øjeblikket.  

Klubliv Danmark er et projekt der handler om at man kan samle ind til spejdergrupperne gennem 

forbrug i forskellige butikker. Grupperne kan blive sat ind i systemet og derved få ekstra støtte. Så alle 

man kender kan blive tilmeldt. 

Rikki fra Absalon spurgte om dette udelukkende gjaldt grupper, hvilket det gør. 

Vibe fra Stifinderne kunne ikke på hjemmesiden se sin egen gruppe i systemet, hvilket Stinne forklarer 

at det er lidt trægt her i starten. 

Kasper fra Fribytterne spurgte om hvordan forretningerne kommer med. Kir fortalte at man gerne må 

kontakte forretninger selv men at der vil være en landsdækkende kampagne. 

Kir fortalte også at Middelgrundsfortet er købt og der er oprettet en fondsbestyrelse der skal sikre 

drift og renovering. Der vil også blive afholdt en workshop 26. april på øen for unge under 30 om hvad 

øen skal bruges til. Tilmelding sker på dds.dk hvor man også kan  

Der er startet et forløb med gennemførelse af B1 fra sidste korpsrådsmøde om konstituering af 

ledelser i Det Danske Spejderkorps. Der vil være en diskussion på dds.dk’s debatsider. Der vil 

afsluttende være et lovforslag på området hvis de rigtige ideer findes. 

Der vil være et kandidatforløb for potentielle korpsledelseskandidater startende i foråret. 

Også nogle workshops om lovforslag (hvordan de skrives, hvad de skal indeholde og meget andet) 

bliver afholdt i løbet af foråret. 

Til sidst nævnte Kir at der er en proces i gang om divisionernes fremtid. Særligt på D-døgnet vil dette 

blive diskuteret nærmere.  

Absalon Division fortalte om deres Lederudviklingsforløb, der bliver holdt henholdsvis 12. maj om 

børns sociale kompetencer, 11. juni om børn med autisme og 9. september om frivillige lederes 

motivation. Invitation blev udleveret på mødet og kan også findes på Amager Divisions hjemmeside. 

Ad 8) 

Det blev konstateret at lovkravet for medlemmer er mindst 6 personer. Divisionsledelsen foreslog at 

divisionsledelsen i Amager Division blev sat til 12 medlemmer. Dorthe Philipsen argumenterede for 

forslaget, der blev vedtaget. 

Ad 9) 

Lars var ikke på valg mens Dorthe Phillipsen var på valg og genopstillede. Det blev påtalt at Lars og 

Dorthe er sammenboende og de derfor teknisk set er inhabile, men Duus fortalte at det ikke er et 

problem når der var tale om divisionschefer da de ikke kan tegne divisionen selv. Der var ingen øvrige 

kandidater. Hun blev valgt. 

Christian Eggert blev valgt i 2014 og var derfor ikke på valg. 

Emma Sandler Berlin fra Mikkel Vibe, Martin Duus fra 6-7 Sundby, Stephanie Kiki Jensen fra 6-7 

Sundby og Helle Juul fra Normannerne blev valgt i 2013 og genopstiller. 

Søren Andersen blev valgt i 2013 og genopstiller ikke så han tropper ud. 



Anja Bogøe, Jan Hansen og Linnette Andersen blev valgt i 2014 og er ikke på valg. 

Som nye kandidater opstiller Christina fra Blushøjspejderne og Patrick fra 6.-7. Sundby. 

Der var ikke øvrige kandidater. 

De blev alle valgt, 

Ad 10) 

Der blev redegjort for at Amager Divisions revisor også skal revidere Folehavefondens regnskaber og 

kan blive bedt om at revidere regnskaberne for Gillastugan, Egemosecentret, spejdernes regnskab 

ifbm. Kulturhavn, Københavns Samråd og Sø Området. 

Divisionsledelsen foreslog Steen Petersen tidligere fra 6.-7. Sundby som revisor. Han blev valgt. 

Som revisorsuppleant blev Svend Jørgensen fra 1. Sundby foreslået. Han blev valgt. 

Ad 11a) 

Divisionsledelsen har udpeget: Otto Clemmesen (1. Sundby), Christian Eggert (1. Sundby), Dorthe 

Phillipsen (Normannerne), Jan Fischer (6.-7. Sundby), Brian Olsen (6.-7. Sundby), Per Grønbæk (1. 

Sønderbro) og Ole Madsen (Blushøjspejderne) 

Nicklas Hansen, Johan Ulrichs og Patrick Hemmingsen fra 6-7 Sundby meldte sig til udvalget. 

Ad 11b) 

Divisionsledelsen har udpeget Anette Dornø og Kirsten Hansen til Vatelundens hytteudvalg samt 

Verner Jensen som suppleant. 

Ad 11c) 

Divisionsledelsen har udpeget Fritse Rosendahl til Egemosecentrets styrelse. 

Ad 11d) 

Der var ingen kandidater til denne post. 

Ad 11e) 

Verner gennemgik de enkelte medlemsgruppers kandidater. For Normannerne er det Keld, for 1. 

Sønderbro er det Per og for Robin Hood er det Alex. 

Ad 11f) 

Christian Eggert og Sune Vuorela er udpeget som repræsentant for Amager og Absalon Division i 

Københavns Samråd. 

Grupperne i Tårnby har selv foranlediget valg til deres foreningsråd. 

Dragør har intet Samråd men Niels Peter Grønmose sidder i Folkeoplysningsudvalget. 

Merete Boe er desuden udpeget for både Amager og Absalon divisioner i Friluftsrådet. 

Det blev påpeget at bogstaverne i dagsorden og rækkefølgen de blev gennemført i ikke stemte overens. 

Det bliver fikset til næste år. 



Ad 12) 

Merete Boe havde udsendt en rapport. Den blev taget til efterretning. 

Ad 13) 

Der er ingen arrangementer eller centre på Amager der hører til ovennævnte paragraf. 

Ad 14) 

Per Vandrup fortalte om tilskud i Københavns kommune og deres fremtid. 

Regelsættet gælder alle under børn og unge-området, altså idræt, musik, teater, politiske 

ungdomsafdelinger og altså også spejderne. Realiteterne er at børn og unge i de sidste del år ikke har 

fået dyrtidsreguleret deres samlede tilskudsramme, vi har ligget stødt på en tilskudsramme til al 

folkeoplysning i København altså incl. aftenskolerne på ca 130 mill, hvis rammen skulle være 

dyrtidsreguleret ville vi skulle have 154 mill. 

Samtidig er børn og unge eksploderet i medlemmer, og lederkurser er ligeså vokset 

Børn og ungetallet er vokset fra 49.000  til 71.000,  tak for jeres indsats – det er rigtigt godt gået 

Lederkurserne er steget fra at 2010 var der 525 der søgte ledertræningstilskud, og det tal er vokset til 

706 i 2014, omkostningen er steget fra 1,6 mill kr til 2 mill kr.  Før2010 var der budgetsat 1,0 – 1,2 mill 

kr pr. år, så også her har den positive udvikling giver os nogle udfordringer.  

Lokaletilskuddet er nedsat fra 75% til 70 %, men lovkravet er kun 65 % 

Politikerne synes det er en rigtig god ide at vi omfordeler tilskuddet, vi mener at der bør  tilføres et 

øget tilskud til området og en demografiseringsmodel. 

Der følgende muligheder for at ændre, og her skal vi huske det dækker alle børn-ungeforeninger og 

ikke blot spejderne 

• Gebyr på offentlige lokaler, xx kr. pr time 

• Flytning til offentlige lokaler 

• Energioptimering af bygninger, så det koster mindre på sigt 

• Lokaletilskudsprocenten nedsættes til lovbefalede 65% 

• Udviklingspuljer spares 

• Egenbetaling må stige 

Jan fra Normannerne fortalte at flere grupper allerede beklager sig over øget egenbetaling, hvilket han 

mener, er svar på hvad vi i hvert fald ikke vil have. 

Per sagde at han og de øvrige medlemmer af Folkeoplysningsudvalget kæmper hårdt for at gøre 

politikerne opmærksomme på at det ikke er holdbart at beskære os så kraftigt. 

Der var ingen spørgsmål til Samrådsrapporten. 

Dorthe Philipsen fortalte at Skanderborgfestivalen gerne søger foreninger der vil hjælpe til den 

kommende sommers (31. juli, 1. august) festival på Amager. Der vil blive sendt en liste ud. 



Per fra Samrådet fortalte at man i England er holdt op med at hverve børn, hvilket peger på det samme 

som Absalon Division fortalte om. 

Han fortalte også om folderen ”Ministeriets svar på spørgsmål om folkeoplysningsområdet” samt at 

der 11. maj afholdes kasserermøde i samrådsregi. 

Dorthe takkede Søren for indsatsen i de seneste to år. 

Dorthe takkede for god ro og orden og lukkede mødet. Vi ses igen til næste år. 


