Absalon Divisionsrådsmøde

22. april 2014 kl. 19:00-21:00
Spejdercenter Holmen
Salen
Arsenalvej 10
1436 København K
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Kære deltager til divisionsrådsmødet
Hermed indbydelsen til dette års divisionsrådsmøde
Tirsdag den 22. april 2014 kl. 19:00
Mødet afholdes på
Spejdercenter Holmen
Salen
Arsenalvej 10
1436 København K
Under mødet vil der blive serveret kaffe og the, og i pausen vil der være lidt håndmadder samt salg af øl og
sodavand, så husk kontanter.
Af hensyn til madindkøb bedes du tilmelde dig ved at sende en mail til:
DC’erne Rasmus Jensen og Henrik Christoffersen
Mail: dc@absalondivision.dk
Senest fredag den 18. april 2014
Forslag eller emner, der ønskes behandlet på divisionsrådsmødet, sendes til DC’erne Rasmus Jensen og
Henrik Christoffersen senest tirsdag den 8. april 2014.
Mail: dc@absalondivision.dk
Med venlig hilsen
Absalon Divisionsledelse
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OFFICIEL DAGSORDEN
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Valg af dirigent og referent.
Beretning fra divisionsledelsen.
Forelæggelse af divisionsregnskab for 2013 til godkendelse.
Behandling af indkomne forslag.
Væsentlige beslutninger om divisionens fremtid herunder forelæggelse af divisionens
udviklingsplan med indsatsområder for indeværende år samt beslutninger i øvrigt om divisionens
udvikling, spejderarbejde.
Fremlæggelse og vedtagelse af justeret budget for 2014, samt vedtagelse af budget og fastsættelse
af divisionskontingent for 2015.
Fastsættelse af antallet af divisionsledelsesmedlemmer under hensyntagen til § 29, stk. 2.
Valg af 1-2 divisionschefer, divisionskasserer og øvrige medlemmer af divisionsledelsen.
Valg af revisor og evt. revisorsuppleant.
Beretning fra Friluftsrådet Kreds København, Frederiksberg Samråd og Københavns Samråd.
Beretning fra spejdercentre og større arrangementer herunder Egemose Centret, Gillastugan,
Vatelunden, Oak City Rally og Sølvøkseløbet.
Valg af repræsentanter til Friluftsrådet Kreds København, Frederiksberg Samråd og Københavns
Samråd.
Valg af repræsentanter til Egemose Centret, Gillastugan, Vatelunden, Sværdkamp, Oak City Rally og
Sølvøkseløbet.
Eventuelt.
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PROGRAM FOR AFTENEN
19:00

Mødestart
Divisionsrådssamling
Velkomst og præsentation af den siddende divisionsledelse.
Valg af dirigent og referent (Dagsorden pkt. 1).
Divisionscheferne fortæller om det forgangne år i divisonen (Dagsorden pkt. 2).
Regnskabet for 2013 gennemgås kort (Dagsorden pkt. 3).
Divisionens planer gennemgås herunder udviklingsplanen for 2014-2016 (Dagsorden pkt. 5).

19:40

Workshops
Der afvikles to workshops sideløbende. Den ene vil omhandle regnskabet for 2013 samt
budgettet for 2014, og den anden vil omhandle divisionens udviklingsplan.

20:00

Divisionsrådssamling
Regnskabet for 2013 godkendes (Dagsorden pkt. 3).
Vedtagelse af budget for 2014 og 2015 samt fastsættelse af divisionskontingentet for 2015
(Dagsorden pkt. 6).
Indkomne forslag gennemgås og sættes til afstemning (Dagsorden pkt. 4).

20:15

----Pause---Der vil være håndmadder og salg af øl og sodavand så husk kontanter.

20:30

Divisionsrådssamling
Fastsættelse af antallet af divisionsledelsesmedlemmer (Dagsorden pkt. 7) samt
præsentation af kandidater til divisionsledelsen.
Afsked med afgående divisionsledelsesmedlemmer
Henrik Christoffersen stopper som divisionschef
Paul Erik Sørensen stopper som kasserer
Stinne Klæbel stopper som divisionsledelsesmedlem
Valg af 1-2 divisionschefer, divisionskasserer og øvrige divisionsledelsesmedlemmer samt
valg af revisor og revisorsuppleant (Dagsorden pkt. 8-9)
Rasmus Jensen genopstiller som divisionschef
Helene Schiermer stiller op som divisionschef
Claus Museth stiller op som kasserer
Mathias Madsen genopstiller som divisionsledelsesmedlem
Laura Evald stiller op som divisionsledelsesmedlem
Birgitte Melgaard genopstiller som revisor
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Beretninger fra Friluftsrådet Kreds København, Københavns Samråd, Frederiksberg Samråd,
Egemose Centret, Gillastugan, Vatelunden, Oak City Rally og Sølvøkseløbet (Dagsorden pkt.
10-11).
Valg af repræsentanter til Friluftsrådet Kreds København, Københavns Samråd, Frederiksberg
Samråd, Egemose Centret, Gillastugan, Vatelunden, Sværdkamp, Oak City Rally og
Sølvøkseløbet (Dagsorden pkt. 12-13).
De nuværende repræsentanter ønsker alle genvalg. Da Sværdkamp blev til et
divisionsarrangement i 2013 skal der i år vælges en repræsentant til arrangementet. Helene
Schiermer stiller op.
20:55

Eventuelt (Dagsorden pkt. 14)
Som input til korpsets kommende udviklingsplan har vi mulighed for at komme med ideer og
emner, der giver energi i vores division. Fie, som er spejderchef, vil være der og fortælle om
hvordan vi kan bidrage til udviklingsplanen og hun vil bringe vores ideer med videre.
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RÅDSMØDEPROCEDURE
Valg:
Alle personvalg og afstemninger foregår ved at holde stemmesedler oppe i plenum. Ved ankomst får alle
stemmeberettigede mødedeltagere udleveret stemmesedler.
For at være stemmeberettiget til divisionsrådsmødet skal man være valgt som divisionsrådsmedlem af en af
divisionens grupper. Dette skal være indberettet i Blåt Medlem til tiden, således at gruppen er godkendt
inden divisionsrådsmødet. Alle divisionens medlemmer er dog velkomne til at deltage i divisionsrådsmødet.
Beretninger:
Alle beretninger er udarbejdet skriftligt og kan findes i denne indkaldelse dog med undtagelse af
beretningen fra Sværdkamp og Københavns Samråd. Highlights fra beretningerne vil blive gennemgået på
mødet, og det vil være muligt at stille spørgsmål til beretningerne.
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DL’S FORSLAG VEDR. PKT. 7
Divisionsledelsen ønsker fremadrettet at arbejde med følgende struktur:
Til divisionsledelsen vælges 13 medlemmer:
2 Divisionschefer (DC)
1 Kasserer (DK)
3-4 Divisionsledelsesmedlemmer med fokus på spejderne
6-7 Divisionsledelsesmedlemmer med fokus på lederne
Divisionsledelsen kan efter behov udpege og indsupplere medlemmer uden stemmeret i ledelsen til hjælp
med det daglige arbejde.
Divisionsledelsens opgaver er bl.a. at planlægge og gennemføre:
 Løb, kurser og arrangementer for divisionens grene
 Relevant uddannelse og træning af divisionens ledere og voksne spejdere
Divisionsledelsen mødes første torsdag i hver måned og har derudover i løbet af året en
divisionsledelsesweekend og et heldagsmøde på en lørdag. Vi ser meget gerne, at hele divisionsledelsen
deltager i disse møder. Deltagelse i divisionens yderligere arrangementer sker på frivillig basis.
Har vi fanget din interesse – eller kender du en, der kunne have interesse i at være med til at udvikle de blå
spejdere i Danmarks hovedstad, så slå på tråden eller send en mail til:
Divisionschef Rasmus Jensen
rasmus@absalondivision.dk
# 60 86 39 00

Forslagsstiller: Divisionsledelsen
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UDVIKLINGSPLAN 2014-2016
Målsætning:
At fastholde nuværende ledere og rekruttere nye ledere til divisionens grupper.
Strategi:
Divisionen vil søge at fastholde nuværende ledere gennem:
- Meningsfyldt og relevant lederuddannelse for gren- og gruppeledere.
- Fortsat støtte til gruppernes aktivitetsniveau gennem løb og arrangementer på divisionsniveau.
- Fastholdelse og udvikling af gren- og gruppeledernetværk på tværs af grupperne.
- Fastholde divisionens høje interesse for grupperne bl.a. gennem tilstedeværelse på grupperådsmøder.
Divisionen vil søge at rekruttere nye ledere til divisionens grupper. Følgende er et idé-katalog til mulige
rekrutteringsmålgrupper:
- Studerende, der er bosat omkring eget optageområde (her tænkes fortrinsvis på ikke-spejdere).
- Spejderaktiviteter på uddannelsesinstitutioner og aktiviteter i forbindelse med studiestart, fx på rusture.
- Rekrutteringsmateriale på engelsk mhp. at rekruttere udvekslingsstuderende.
- Virale reklamer, fx videoklip, der viser mulighederne for ledere og voksne spejdere.
- Ældre medborgere, herunder (førtids)pensionister og efterlønnere.
o Ikke blot som potentielle ledere men også som fx madhold på gruppeture.
- Samfundstjeneste og velgørenhed.
o Lersø Park Spejderne i Absalon Division er blevet godkendt som et sted, hvor man kan afsone
samfundstjeneste, og gruppen er primo marts i tæt dialog med en afsoner, der ønsker at afvikle sin
samfundstjeneste ved gruppen. DL ønsker at undersøge mulighederne for at ordningen med
samfundstjeneste udvides til divisionens øvrige grupper.
- Beboere i lokalområdet gennem aktiviteter, som fx fastelavnsfest, loppemarkeder, juletræsfest,
påskearrangement, ”Rådhuslejr” mv.
- Synligheden kan evt. gennemføres i samarbejde med andre frivillige organisationer i lokalområdet.
For at målrette indsatsen vil DL fremadrettet organisere sig således:
- To divisionschefer,
- En kasserer,
- Minimum ti DL-medlemmer, der fordeles med fire i et ”Spejderudvalg” og seks i et ”Lederudvalg”.
Spejder- og Lederudvalget har ansvaret for hhv:
- Aktiviteter målrettet mikro, mini, junior og spejder (tidligere DaMik, DaMin, DaJun og DaSp).
- Aktiviteter til rekruttering og fastholdelse af seniorer og ledere (tidligere DaSen og DaLT).
Det er hensigten, at medlemmerne i Lederudvalget fordeles på:
- Aktive seniorer, der er potentielt nye ledere (tidligere DaSen).
- Fastholdelse af nuværende gren- og gruppeledere (tidligere DaLT).
- Rekruttering af nye ledere til divisionens grupper (nyt indsatsområde).
DL ønsker ikke at udvidelsen af antallet af DL-medlemmer går på kompromis med gruppernes muligheder
for at drive grenene, hvorfor DL ikke aktivt søger nye medlemmer blandt aktive grenledere.
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BERETNING FRA DC
Siden sidste år har vi kunnet se de grupper med gennemarbejdede udviklingsplaner, udvikle sig. Rigtigt
meget endda. Og det er rart at se der er flere og flere grupper, der tager dette stykke fremragende værktøj
til sig.
I foråret havde vi en superdivi. En divisionsturnering for alle grenene (undtaget mikroer). De kæmpede ikke
mod hinanden, men de ser hinanden, og kan se op til grenene over sig. Det giver rigtigt meget for børnene.
Weekenden efter divisionsrådsmødet drager de atter af sted. Denne gang til Egemosen.
Vi har haft en forrygende sommerlejr i Dianalund, med høj sol, og en masse børn og unge der fik en
oplevelse af hvor stor sådan en division er. Stor tak til lejrcheferne Christina og Helene, og hele teamet og
alle hjælperne.
De to DALT’er har sat nogle processer i gang, der for alvor tager fart i det nye år. Og det ser rigtigt
spændende ud. Der er allerede blevet udsendt invitationer til de første af en række arrangementer.
De to DASEN’er har også været meget aktive. Der er igen kommet gang i et samarbejde mellem klanerne i
divisionen, og også et godt samarbejde med klaner i nabodivisionerne
Vi har administrativt måtte lukke to grupper i det forløbne år. Det er Absalon Holding, som var en tilflytterklan. De valgte selv at lukke gruppen, da det ikke rigtigt gav mening at have den længere. Mange af
medlemmerne er dog overgået til grupper i divisionen.
Falkene, som var en gruppe med muslimsk baggrund, nåede desværre aldrig helt at få fodfæste. Vi vil i de
kommende måneder nok få lukket et par stykker mere, som kun administrativt er registreret som grupper.
Det er ret opslidende at skulle rykke for indkaldelser, referater og regnskaber fra grupper som ikke har
nogle børnemedlemmer, og som ikke rigtigt giver nogen mening længere.
Vi vil meget hellere bruge energien på grupperne med børn, og bestyrelser, der lige skal have lidt mere
hjælp til at få det til at fungere.
Sølvøkseløbet blev 70 år, og der skal endnu en gang lyde en stor tak for den indsats som team, hjælpere og
køkkenhold lægger i arrangementet. Der var en del fra det meget erfarne team, som valgte at lægge
kompasset på hylden, i den forbindelse. Og det bliver spændende at se den udvikling det kan bringe med
sig.
I år er det Oak City Rally som har 40-års jubilæum, og de lægger op til en ordentlig fest, både dagen før
løbet, men også på løbsdagen den 25. maj.
Der var i efteråret korpsrådsmøde, med rekordstort deltagerantal. Det gav mig personligt stor energi at se
så mange brænde for at DDS kommer i den rigtige retning.
Og Absalon Division var repræsenteret med hele to kandidater.
Vi kørte som sædvanlig i bus derover, og der er altid en god stemning og snak på tværs af grupper på turen.
I år foregår det i Legoland, og vi håber at vi kan se endnu flere Absalonere, der deltager i udviklingen af
vores korps
Grupperne har generelt, desværre været ret dårlige til at få sendt indkaldelser til grupperådsmøderne og
regnskaber til os. Det har har gjort det svært for os at komme ud til alle de grupperådsmøder vi gerne ville.
Også referaterne og indberetningerne i Blåt Medlem, har det haltet med. De har både været for sent
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indsendt og mangelfulde.
Gør os lige den tjeneste at få referater og indberetninger ud i ordentlig tid, og sørg for at de passer
sammen.
Jeg vil til sidst også opfordre til at i holder Blåt Medlem opdateret med både telefonnumre og mailadresser, da det er den database vi trækker alle informationer fra.
Jeg ser frem til mange flere spændende aktiviteter i 2014.
Rasmus

BERETNING MIKRO OG MINI GRENEN
Sidste år bød på helt nye udfordringer for minierne i Absalon Division. Der blev nemlig for første gang
nogensinde afholdt en fællesdivisionsturnering for minier, juniorer og storspejdere i divisionen. Ikke alene
var det første fællesturnering, det var også første gang at minierne skulle prøve kræfter med en turnering.
Alle deltagende spejdere kæmpede det bedste de kunne og vinderne tog nogle fine vandretrofæer med
hjem. Igen i år mødes divisionens spejdere til en fællesdyst i kampen om titlen som divisionens sejeste
patrulje.
Året bød endnu engang også på et fantastisk hyggeligt og tilbagevendende arrangement, nemlig mikrominitræf, som stadig er et af divisionens største arrangementer. Teamet bag er allerede i fuld gang med at
planlægge næste mikro-minitræf, så sæt kryds i kalenderen og tag din spejderven i hånden til en
udfordrende og hyggelig weekend 19.-21. september.
Stinne

BERETNING JUNIOR GRENEN
Årets divisionsprogram for juniorerne i divisionen var sidste år: 2 fælles aftenmøder og 1 fælles dag, der ud
over en fællesdivisionsturnering med de andre grene og et juniortræf. Der ud over skiftede vi DL ide
Magdalena stoppede og jeg tog over.
Fælles Vinterjuniormøde afholdtes på Spejdercenter CPH i Sydhavnen den 30. januar.
Der var et opgaveløb for spejderne indenfor mens lederne hold ledermøde. Et system der er prøvet flere
gange før med succes.
I arrangementet deltog 65 spejdere og 14 ledere fra 7 grupper.
Divisionsdivi blev afholdt i weekenden 3.-5. maj på Gurredam Spejdercenter. Det var førstegang at Absalon
Division afholdt en fællesdivi for alle grene. Et arrangement der i det store hele gik godt og har lagt god
bund for en gentagelse i år. Der var en flot tilslutning og vi var 84 af sted i 17 patruljer fra 7 grupper.
Fælles sommerjuniormøde blev afholdt en varm grundlovsdag i Frederiksberg have. Juniorerne var på et
færdig lavet fotoløb rundt i haven. Det var blevet testet af seniorerne et par uger før og jeg kan desværre
ikke huske hvem der var hurtigst. Dog skulle vi tilføje en gang molekyleleg til stor morskab for de
forbigående besøgende. Vi var 58 fra 7 grupper
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Juniortræf var i weekenden 27.-29. september. Denne gang gik det til Colleruphus hvor vi skulle besøge
Alice i eventyrland. Det var lidt en kopi af en weekend vi havde for 3 år siden, men med en finpudsning af
de ting der kunne forbedres, så gik det superfint med minimal forberedelse. Ikke mindst på grund af vores
super køkkenhold Anders - stor ros til kokken. Lige som sidste år havde vi inviteret nogle storspejdere med
til at hjælpe os med nogle af aktiviteterne. Det gik også fint. Vi var 90 juniorer og 20 leder af sted.
Efterårsdag var årets nyhed. Vi havde snakket om at det var lige kort nok at mødes når det kun var en
aften. Der er jo en del transport tid oven i. Vi havde derfor afsat en eftermiddag til Olsen Bandens tegn.
Spejderne skulle hjælpe til med at finde nogle pengeskabe der var blevet stjålet. Efter et besøg på den
lokale tankstation og tilfældige personer på gaden og i opgange så blev alle pengeskabe fundet. Der var
desværre ikke så mange med, men vi prøver igen til næste år.
Allan

BERETNING TROPPEN
Divisionen har de sidste to år fokuseret på at øge aktivitetsniveauet i troppen samt støtte op om det store
arbejde, som lederne ude i grupperne yder hver uge.
Fællesmøder
Det betyder blandt andet, at vi i 2013 genoptog de tidligere fælles møder, som nu går på omgang mellem
grupperne. Senest afholdt Bellahøj 21st Barking et fælles tropsmøde i efteråret, hvor spejderne var ude på
løb, mens lederne holdt møde. Det var en stor succes, som der blev bakket godt om. Det næste møde
afholdes hos Lersøparkspejderne den 29. april med temaet ”Hjælp jeg er en fisk”.
Divisionsturnering
I foråret afholdte divisionen for første gang SuperDivi, hvor alle divisionens minier, juniorer og
tropsspejdere var på Gurredam Spejdercenter og dyste i klassiske spejderdiscipliner under temaet
”Western”. Det var en rigtig god oplevelse for spejderne, og der blev dystet på livet løs, men i sidste ende
blev det The Dådyrz fra 3. Vesterbro Vildgæssene, som løb af med sejren med 601 point ud af 950 mulige.
Dette års SuperDivi afholdes den 25.-27. april 2014 under temaet ”Indianer”. Vi glæder os til at se endnu
flere patruljer i år.
Stabspatruljeløbet
I efteråret blev der afholdt Stabspatruljeløb for anden gang. Løbet bød på nattevandring gennem skoven,
bueskydning efter muterede dyr og en flugt fra karantæneområdet henover et minefelt på stranden i
bidende kulde. Det blev et tæt løb mellem de deltagende patruljer, og Girl Power og Morten fra Orion
Gruppe løb af med sejren med 249 point ud af 385 mulige.
2014 bliver uden tvivl endnu et fedt år for tropsspejderne, og jeg ser frem til at endnu flere trops patruljer
deltager på vores arrangementer.
Helene
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BERETNING SENIOR GRENEN
Hej seniorspejdere i Absalon Division!
2014 er allerede godt i gang, men for at vise hvor langt vi har rykket os på seniorfronten, får I hermed et
overblik over 2013. En række mindre initiativer markerede starten af året, men særligt efter en kanon
hyggelig seniorlejr har efteråret bragt enormt mange senioroplevelser med sig.
I januar inviterede Sirius II til et FællesKlanMøde, hvor den nye uPhone skulle lanceres. Omkring 30 seniorer
var med til at spille en række af de klassiske mobil-spil i live-format - her nævnes i flæng: Suhr Kål (Angry
Birds), Cut the Kål (Cut The Rope) og Kålorm (Snake).
I Påsken drog en lille flok seniorer på heik i Söderåsen. Allan fra Lersøparkspejderne havde arrangeret ruten
og indholdet af turen. Der blev i den grad hygget godt igennem, de 5 dage vi var af sted.
Hele Dyrehaven blev i maj omdannet til den vildeste zoologiske have. Aber, zebraer og køer gav deres bud
på vilde poster indenfor Zoo-rammen og flere hundrede seniorer havde en mægtig dag på Bakken.
SSK har i mange år arrangeret det alternative løb 5kamp - og i år blev det 20. af slagsen afholdt. 13 hold
deltog i kampen om den store 5kamp-totem - der blev blandt andet dystet i andejagt, blowcar-racing,
orienteringsløb, kunstmaling og meget mere.
På årets seniorlejr på sommerlejren, blev der lagt op til en fin blanding af pionerarbejde og social hygge.
Alle klaner havde arrangeret en aktivitet hjemmefra til at supplere byggeriet af det store Rådhus fra
‘Tilbage til Fremtiden’. Ikke alle aktiviteter blev afholdt, men de er gemt og bliver formentligt taget frem en
anden gang ;) Vi håber at I blev udfordret på AdventureDøgnet, blev rystet sammen på tværs af klaner og
grupper samt at I oplevede at en seniorlejr kan byde på meget mere end hvad The Wild Rover kan tilbyde.
Ny seniorstruktur i Absalon Division
Opstarten efter sommerferien markerede overgangen til en ny og mere ambitiøs seniorstruktur. Jeres
DASEN’er havde nemlig mødet med DASEN’erne fra henholdsvis Mølleå og Bernstorff Division kort før
sommerferien, hvor vi blev introduceret til hvordan Mølleå havde grebet DASEN-rollen ad de seneste år.
For 4-5 år siden opstartede Mølleås DASEN’er de første divisions-oprykninger, hvor deltagerne blev tæsket
igennem vilde udfordringer langs Mølleåen frem til kl. 2 om natten. Derefter måtte deltagerne først forlade
stedet når de havde planlagt hvad næste senior-arrangement skulle være og hvornår det skulle ligge. Selve
deltagelsen til oprykningen udløste den nederste del af et rundt mærke og planlægningen og afholdelsen af
det næste senior-arrangement udløste den øverste del af mærket.
Dette koncept blev jeres DASEN’er helt vilde med, hvorfor vi i august inviterede klanledere og -assistenter i
divisionen til den første Absalon Oprykning. Her introducerede vi konceptet for de 6 deltagende seniorer,
gav dem en på opleveren i de Københavnske gader og åløb, og gav dem til opgave at planlægge 2
kommende senior-arrangementer.
I samarbejde med DASEN’erne fra Mølleå og Bernstorff planlagde vi vort første MegaKlanMøde med
seniorer fra de 3 divisioner - vi endte med at blive lidt over 60 seniorer der i fuld uniform gnattede strøget,
skød med bordtennisbolde-kanoner på Christiansborg og sejlede i papkasser ud for Knippelsbro. Næste
gang giver vi den 20 % mere gas!
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Allerede i årets første måneder, lagde jeres DASEN’er planer for hvordan vi kunne kombinere sjov og
ballade med en frisk dag for en større flok seniorer. Derfor udviklede vi konceptet SeniorDag, der blandt
andet indebar VitaWrap-fodbold, byløb i København og lasertag. Vi har mange idéer vi ikke kunne få med
indenfor de få timer vi havde med jer denne gang - så derfor lover vi at vi bringer jer endnu en SeniorDag i
2014!
På Sølvøkseløbet i slutningen af oktober, så vi flere seniorer fra divisionen forsøge sig med klassisk og
udfordrende orientering - Jeg håber at se endnu flere af jer i 2014!
Allerede i starten af november så vi første initiativ efter den første Absalon Oprykning - Thomas og Michala
inviterede nemlig alle seniorerne til Absalon Oprykning v2. Her gav de deltagerne oplevelser under vand,
kokkerier med udfordringer, alternative lege og meget mere. Der var dobbelt så mange deltagere som til
v1, så vi kan forvente at se endnu flere senior-arrangementer i 2014!
Hvad så nu?
Indtil videre har det primært været nogle få kræfter i divisionen der har stået for afholdelsen og
planlægningen af senior-arrangementerne i Absalon Division. Dette håber vi ændres i 2014. Således
forventer vi at se helt nye inputs fra deltagerne på Absalon Oprykningerne. Kommer vi fx til at se en
SeniorWeekend i 2014? Kommer vi til at opleve kulturoplevelser sammen? Skal vi en tur til udlandet?
Mange af jer seniorer er enten ledere eller aktive hjælpere i divisionen. Derfor kan seniorverdenen nogle
gange virke som det sted, du flygter hen for at blive underholdt. Det er meget naturligt - men kan vi ikke
underholde andre samtidig med at vi underholder og udvikler os selv? Det er vort håb at nogle af de mange
senior-initiativer vi kommer til at se i 2014 vil bære præg af at vi giver noget videre. Hvem siger fx at
seniorerne ikke kan planlægge et vildt natløb på en divisionsturnering eller et tropsløb? Det kunne også
være at næste landsindsamling kunne blive båret frem af divisionens seniorer?
Vi opfordrer jer i hvert fald til ikke blot at tænke traditionelt, når de næste senior-initiativer søsættes.
KL-møder
Som DASEN’er kan det sommetider være svært for os at følge med i hvordan det går ude i klanerne. Derfor
har vi i år opstartet klanleder-møder, hvor vi håber at se mindst 1 repræsentant pr. klanledelse. Disse
møder ligger ca. hver 2. måned og vil som udgangspunkt kun vare 1 time og være jeres mulighed for at
sparre med de andre klanledelser for hvordan I bedriver jeres klanarbejde. Her kan man også udnytte
muligheden for at lave “playdates” med andre klaner og stille spørgsmål til DASEN’erne.
Endnu engang tak for et fantastisk 2013! Hjælp os med at gøre 2014 legendarisk!

BERETNING FRILUFTSRÅDET KREDS KØBENHAVN V/MERETE BOE
Udarbejdet af: Merete Boe, Friluftsrådet, rep. for Det Danske Spejderkorps
Særudvalg: Det Grønne Råd Frederiksberg
Friluftsrådet Kreds København har fokus på at styrke friluftslivet i byen
Friluftsliv, det individuelle, det organiserede og det idrætsmæssige er oplevelse, sund- hed og trivsel. Over
87 % af befolkningen bor i byen. Derfor skal bykvarterer også rumme plads til udøvelse af hverdagens
friluftsliv i dens mange varierende former.
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Det er ikke ofte, at en arealanvendelse til friluftsliv, idræts- og sportsformål finder indpas i byens
udviklingsplaner. Årsagen er ofte, at der er andre kommercielle og økonomiske interesser i spil på ledige
arealer.
Kunst
Mange af byens stræder, pladser, parker og grønne områder undergår i disse år store forandringer. De
nyfortolkes i et moderne formsprog, som det så smukt hedder på nydansk. De nydesignes og
omprogrammeres målrettet forudbestemte oplevelser, bevægelser og udfoldelser.
Hauser Plads har fået en ny legeplads med kunstgræs og bjergfyr, og Israels Plads vokser op på ny i disse
måneder med et virvar af installationskunst.
Transformationen gennemføres, mens konteksten falder ud.
Kunstgræs, parkourinstallationer og betonkolde kyssebænke vinder indpas og udkonkurrerer den klassiske
københavnerbænk, afstukne græskanter og trærækker i beroligende rette linjer.
Hvad er forbudt ved en klassisk have, et stræde, en park eller plads? Hvor øjet og sindet finder hvile ved en
ordentlig sirlighed, lødige materialer, perspektivisk ro og sollune træbænke?
- eller kunstigt?
Kredsbestyrelsen har i perioden været meget optaget af problemerne med anlæg af kunstgræsbaner, de
miljømæssige problemer, både de sundhedsmæssige såvel som de klimamæssige og i særdeleshed de
mange indgreb i byens parker og fredede grønne områder for at skaffe plads til kunstgræsbaner.
Det er et faktum, at der fra mindst nuværende generation kunstgræs udvaskes miljøfremmede stoffer
herunder stoffer, der er mistænkt for at være hormonforstyrrende.
Kredsbestyrelsen har været og er fortsat meget forbeholden i vores høringssvar til kommuner og
fredningsnævn, når det gælder de snart mange dispensationsansøgninger om indgreb i fredede park- og
naturarealer. Friluftsliv, glade solrige fridage i parkerne og ”Frokost i det grønne” er nu engang mest
behageligt på et underlag af naturligt græs.
Kredsbestyrelsens små og store sager, som vi har beskæftiget os med i denne periode
København
I Grønt Råd har vi i tæt samarbejde med DN-København rejst spørgsmålet om anlæg af kunstgræsbaner i
parker og på naturarealer. Samtidigt har vi fortsat kæmpet for Blå Flag-sagen i Amager Strandpark.
Særligt i lokalplanhøringer i Nordhavnen har vi været fokuseret på at få reserveret friarealer til
pladskrævende friluftsaktiviteter.
Om skybruds- og klimatilpasningsplaner har vi peget på mulighederne for at indarbejde rekreativ
udnyttelse af nødvendige anlæg og installationer til at optage og aflede regnvand.
”Tippen syder”: På Sydhavnstippen støtter vi det af DN rejste fredningsforslag og deltager fortsat aktivt i
partnerskabsprojektet med udvikling af natur- og friluftsaktiviteter på området.
Af andre projekter, hvor vi fortsat er i dialog om udvikling og indretning om at skabe rekreative
udfoldelsesmuligheder, skal nævnes Bryghusprojektet, Kvæsthusmole-projektet og ARC Skibakke.
Stormfloden i december understregede det oplagte i at være forsigtig med uhæmmet byudvikling langs
med og ud i havneløbet. Fremtiden for Enghave Brygge-projektet afventer nu en ny VVM-Redegørelse,
efter at vi har været aktive i modstanden mod at opfylde og indsnævre havneløbet.
Frederiksberg
Frederiksberg er tæt bebygget og med en meget høj befolkningstæthed. Der er jagt på
bebyggelsesmulighederne, og derfor et det vigtigt, at vi har fokus på de grønne områder og oaser og gør

Side 14 af 23

opmærksom på, at byudvikling og infrastruktur også omfatter grøn udvikling. Heldigvis går det nu efter
mange begyndervanskeligheder rigtigt fremad med opførelsen af den store spejderhytte i Søndermarkens
sydvestlige hjørne.
Alle daginstitutioner på Frederiksberg har fået tilbudt et års medlemskab af Friluftsrådets Grønne Spirer for
at styrke institutionernes arbejde med natur og miljø. I den anledning arrangeres særlige Grønne Spirerkurser. Seneste skud på stammen er et krible-krable- kursus for personalegruppen for 3-6 årige børn. Det
følger og støtter vi i Det Grønne Råd.
Tårnby & Dragør
Tårnby Kommune blev i 2013 valgt til årets friluftskommune, hvilket forhåbentlig betyder, at der vil være
øget politisk fokus på friluftsliv.
Kredsbestyrelsen har gennem nogen tid været opmærksom på ulovlig skræmmeskiltning og registreret
nogle eksempler, som vi har anvendt til at rejse problemet i Det Grønne Råd. Senest har vi med henvisning
til Naturbeskyttelseslovens § 3 rejst en konkret sag og fået politisk medhold i vores klage over en ulovlig
skræmmeskiltning med fodgænger- og ridning forbudt-skiltning på en lokal markvej, der siden 1854 har
været forbindelse mellem landsbyerne St. Magleby og Ullerup.
I den forbindelse er vi i øvrigt blevet lovet en generel registrering og opfølgning fra kommunens side på
mulige ulovlige skilte i hele landzonen.
I forbindelse med skybruds- og klimatilpasningsplaner har vi i Det Grønne Råd fremhævet det oplagte i at
indtænke rekreative udnyttelsesmuligheder i indsatsen.
Sidste etape af det forhøjede Kalvebod-dige, landdiget, er endnu ikke fastlagt. Den sag følger vi i
Skovbrugerråd SYD og har samtidig en forventning om, at Naturstyrelsen i 2014 får gennemført en lovet
renovering af de to skovskanser ved Kongelunden, så de kan blive en del at formidlingen af Københavns
gamle befæstning.
Arbejdet i den kommende periode
Opgaver og udfordringer
Også fremover vil bestyrelsesarbejdet være præget af mange store og små sager, konkrete og lavpraktiske
indsatser for friluftslivet såvel som sager af mere principiel karakter.
Vi skal have fokus på den sidste ”vilde” natur langs havneløbet, og at friarealer tænkes ind i byudviklingen,
så taghaver og græs på taget ikke bliver alternativer til krat, vandhuller og kælkebakker.
I 2014 skal kommuneplaner, skybruds- og klimatilpasningsplaner samt Natura 2000-planer i stort omfang
behandles eller revideres.
Uanset det meste af kredsens område er bymæssig bebyggelse, vil Friluftsrådets arbejde med
adgangspolitik og brugerbetaling i naturområder også involvere kredsbestyrelsen.

BERETNING FREDERIKSBERG SAMRÅD V/CLAUS MUSETH
Samrådet består af repræsentanter fra KFUM, De grønne Piger, FDF, DDS og FSU (Frederiksberg Sogns
Ungdom). Opgaven for samrådet er at formidle et samarbejde mellem grupperne efter behov og det er
også her hvor man kan udveksle erfaringer, hovedsagligt har det været af økonomisk art.
I 2013 er der kommet en ekstra dimension ind i forbindelse med folkeskolereformen. Intentionen er at
styrke samarbejdet mellem skolerne og de enkelte foreninger. Samrådet kan også i denne forbindelse
bruges som formidler og kontakt til og fra Kommunen. Derudover udveksles der tanker om igangværende
projekter og ideer.
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Samrådet vælger ud af deres midte i øvrigt en repræsentant til TV Lorry’s repræsentantskab.
Samrådet får stillet et mindre beløb til rådighed til hovedsagligt bygningsrenovering af gruppernes huse,
lokaler og grunde. Samrådet indstiller hvert år til Kommunen, hvem der efter Samrådets opfattelse skal
støttes. Pt. er beløbet størrelse der kan ydes i tilskud på lidt over kr. 300.000 og kommunen følger som
hovedregel indstillingen fra samrådet.
Der afholdes ca. 4 møder om året.

BERETNING KØBENHAVNS SAMRÅD
Beretningen kan høres på divisionsrådsmødet.

BERETNING EGEMOSE CENTRET V/LISBETH PETRI
Egemose Centret har haft et travlt spejderår med:
 Påskekursus for patruljer.
 Mikrosommerlejr for de små.
 Oak City Rally, det store sæbekassevæddeløb.
 Centersommerlejr.
 Divisionssommerlejr, hvor mosefolket var meget aktive.
 Seniorsommerlejr
 Muslejr, for minierne.
 Seniortræf.
Alle lejre har været rimeligt godt besøgt, men centret kommer alligevel ud med at mindre underskud i år.
Desuden har mosefolket brugt mange weekender med at trimme centeret og aktiviteterne, så alle vi andre
også kan nyde at komme derop.
Centret har i mange år ønsket sig et større og mere tidssvarende køkken, da det gamle ikke havde kapacitet
til at man kunne lave mad til mange mennesker.
Nu er det nye køkken ved at være færdigt, det er blevet rigtigt stort og funktionsdygtigt til glæde for hele
mosefolket.
Ønsket om en ny toiletbygning er sat lidt i bero, man venter på at den nye korpsledelse kommer i gang, da
det er meningen at DDS skal yde tilskud.
Stormen ”Bodil” var rigtig slem ved mosen, der er røget mange træer, og et af dem landede i rafteladen.
I 2014 skal Egemosen afholde sommerlejr for De grønne Pigespejdere – region Øresund, med 350
deltagere. Regioner er det samme som vores divisioner.
Egemosen har aldrig før lavet så stor en lejr, så det bliver en stor og spændende udfordring.

BERETNING GILLASTUGAN V/CLAUS MUSETH
I løbet af 2013 har der været gang i forskellige ting for teamet bag Gillastugan. Der har været 2 møde på
Sjælland samt 2 arbejdsweekender hvor teamet er mødt talstærkt op hver gang.
Teamet har bl.a. stået for:
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udskiftning af gulv i Blekingehytten
oprydning efter stor vinterfældning
udskiftning og renovering af taget i Shelteren
udskiftning af varmvandsbeholder i Huset.
Installation af trådløst netværk der kan dække stort område omkring bygninger og nogle af
lejrpladserne
Igangsat stort aktivitetsprojekt
godkendt bevilling til ny toiletbygning.

Naturen har i øvrigt hjulpet os også med at holde os i gang. Stormen Allan væltede en del grantræer ud
mod naboen, som havde fældet sin skov og dermed fjernet læ til vores træer. Det bliver et stort arbejde at
rydde op. Der kan ses billeder på Facebook.
Udlejningen er gået som forventet, hvilket har betydet et overskud på Gillastugan. Vi håber i løbet af i år, at
kunne tilbyde bedre forhold til lejere af grundene, når forhåbentligt den nye toiletbygning er kommet op at
stå. Indtil videre er der bevilget penge til projektet fra DDS’ side.
Udlejningspriserne for spejdere er fortsat ganske lave og burde gøre det attraktivt at besøge Gillastugan.
Læse mere enten på Facebook eller vores hjemmeside.

BERETNING VATELUNDEN V/STEEN COLLIANDER
2013 var ikke et godt år for Vatelunden, vi havde væsentligt færre udlejninger end forventet.
Vi har en god hytte som holdes i en forsvarlig stand og som samtidig økonomisk løber rundt når vi passer på
økonomien.
Vi så gerne at flere af divisionens grupper ville bruge Vatelunden selvom det er en meget favorabel pris vi
har internt. Fortjenesten henter vi på udlejning til skoler og andre formål hvor vi har en højere pris pr
weekend. For at holde udlejningen så simpel som muligt, har vi intet depositum eller afregning af forbrug.
Med de stigende priser er det tvivlsomt hvor længe vi kan fortsætte denne politik.
Med nedskæringer i de offentlige budgetter er der færre skoler og børnehaver der tager på tur og det
mærkes i udlejningen. 2013 var et dårligt år i Vatelunden med et underskud på små 10.000 kr. på driften, så
vi måtte tære på formuen. Hytten har en lille reserve så selv et par dårlige år vil ikke være ødelæggende for
Vatelunden.
Vatelundens venner stiller altid talstærkt op til vores årlige arbejdsweekend i år i juni hvor eneste belønning
er mad og drikke. Vi har lidt opgaver på bedding der godt kunne kræve et par ekstra stærke hænder så vi er
glade hvis der var nogen der kunne afse en weekend til at hjælpe til.

BERETNING OAK CITY RALLY V/CLAUS MUSETH
2013 bød endnu en gang på stor tilslutning til vores fantastiske Oak City Rally.
Der var lidt over 300 tilmeldte vogne og de fleste gennemførte løbet.
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Der er allerede nu åbnet for tilmelding til dette års løb, hvor vi fejrer, at det er 40 år siden løbet blev
startet. I år er det blevet endnu vigtigere at tilmelde sig i god tid, da der nu er endnu flere penge at spare
ved tidlig tilmelding. Se mere på vores hjemmeside.
Det faste team består af 13 medlemmer som mødes 6 gange fra oktober til evalueringsmødet i juni.
Herudover de der rigtigt mange mosefolk, der hjælper til i dagene omkring selve løbet ligesom der er
mange hjælpere både ude på ruten og på Egemosen på selve dagen.
Jeg vil gerne lige benytte lejligheden til at efterlyse nogle friske hjælpere enten blandt forældre eller ledere
der lige har nogle timer til overs til at kunne give en hånd med ved afviklingen af dette års løb.

BERETNING SØLVØKSELØBET V/ALLAN HJORT ANDERSEN
Der var 29 hold med i årets Sølvøkseløb. Det er en stigning i forhold til de sidste par år, men stadigvæk langt
fra max antallet.
Natløbene blev afholdt i Gelsskov og dagsløbenen blev afholdt i Rudeskov. Der var base på Collerup Hus og
der var også udendørs brusere i år. Der var også 5 baner i år. Da pulsuret ikke lige var opladt kan jeg
desværre ikke lige oplyse en længde. Men den var for lang der der blev bommet et par gange undervejs.
Løbene var som altid sjove og inspirerende og der er helt sikkert noget man kan tage med hjem og bruge i
grupperne.
Det var Jubilæumsår i år (70 år) så der var nogle fra teamet der valgte at takke af ved denne lejlighed både i
løbsteamet og på køkkenholdet. Der er dog nogle nye og gamle der træder ind begge steder, men inden for
de næste par år, tror jeg, der vil der være behov for flere nye folk. Så sig til hvis det er noget der
interesserer dig
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DRIFTREGNSKAB FOR ABSALON DIVISION
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DRIFTREGNSKAB FOR ABSALON DIVISIONS HYTTE
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STATUS FOR ABSALON DIVISION
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BEMÆRKNINGER – REGNSKAB
Fælles divisionsturnering
Budgettet for den fælles divisionsturnering blev overskredet markant. Dette skyldes flere ting. Det var
første år at en fælles divisionsturnering blev afholdt og mange af udgifterne var derfor svære at spå om på
forhånd, da vi lagde budgettet. Den fælles transport blev et par tusind dyre end forventet og madbudgettet
holdt desværre heller ikke. Derudover var der nogle engangsudgifter til vandretrofæer til minierne, da de
ikke tidligere har haft en divisionsturnering, men derfor skal vinderne jo ikke snydes for et flot trofæ.
Seniorgrenen
Som det fremgår af beretningen er der blevet sparket rigtigt godt gang i seniorarbejdet på divisionsniveau i
2013 og øgede aktivitet betyder også øgede omkostninger. Divisionsledelsen ser derfor positivt på at
seniorerne har brugt flere penge end budgetteret, da det afspejler det øgede aktivitetsniveau.
Divisionslokale
Der er i vores budget afsat penge til husleje, men lokalet er kommunalt, og forpagtes af skiftende fonde.
Det har endnu ikke været muligt at finde ud af hvem vi reelt skal betale husleje til, men det forventes ikke,
at vi vil blive opkrævet husleje med tilbagevirkende kraft, såfremt der skulle komme klarhed over
udlejningsforholdene.
Divisionssommerlejr
Regnskabet for divisionssommerlejren endte med et beskedent minus på 370,47 kr. Det blev derfor ikke
nødvendigt at benytte den underskudsgaranti som divisionsrådet gav i 2013. Denne markante besparelse
på lige knap 25.000 kr. er hovedårsagen til at det samlede regnskab for divisionen ender i et stort plus i
stedet for et lille minus.
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BEMÆRKNINGER – BUDGET
Fælles divisionsturnering
De budgetmæssige vanskeligheder har vi i 2014 taget hånd om langt tidligere. Vi har i god tid indgået i
dialog med madholdet og har fokus på at holde udgifterne nede. Vi har valgt ikke at have fællestransport i
2014, da det er en dyrere løsning end hvis patruljerne bruger offentlige transportmidler.
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