Indkaldelse til Divisionsrådsmøde i
Absalon Division
23. april 2013 kl 1830

DIVISIONSRÅDSMØDE - 23 APRIL 2013

1

Kære deltager i divisionsrådsmødet
Hermed fremsendes indbydelsen
april 2013 kl. 18:30

Mødet

til

årets

divisionsrådsmøde

hensyn

til

indkøbene

bedes

du

DC’erne Rasmus Jensen og Henrik
Mail: dc@absalondivision.dk
Senest søndag d. 21. april 2013
Forslag eller emner,
til DC’erne Rasmus
april 2012.
Mail:

d.

23.

pausen

vil

der

afholdes i år på :
Spejdercenter Holmen
Arsenalvej 10
1436 København K

Under mødet vil der blive serveret kaffe og the, og
være lidt håndmadder, samt salg af øl og sodavand.

Af

tirsdag

tilmelde

dig

i

til:

Christoffersen

der ønskes behandlet på divisionsrådsmødet, sendes
Jensen og Henrik Christoffersen senest tirsdag d. 9.

dc@absalondivision.dk

Med venlig hilsen
Absalon Divisionsledelse
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Dagsorden
1. Valg af dirigent og referent
2. Beretning

fra divisionsledelsen

3. Forelæggelse af divisionsregnskab 2012 til godkendelse
4. Behandling

af

indkomne

forslag

5. Forelæggelse af planer for indeværende år og beslutninger i øvrigt om
divisions udvikling, spejderarbejde mv. Herunder divisionens udviklingsplan.
6. Fremlæggelse og vedtagelse af justeret budget for 2013, samt vedtagelse af budget og
fastsættelse af divisionskontingent.
7. Fastsættelse af
§ 29, stk. 2
8. Valg

af

1‐ 2

antallet

af

divisionsledelsesmedlemmer

divisionschefer,

divisionskasserer

og

under

øvrige

hensyntagen

medlemmer

til

af

divisionsledelsen
9. Valg

af

revisor

10. Beretning

fra

og

revisorsuppleant

Friluftsrådet,

for

Frederiksberg

divisionen.
Samråd

og

Københavns

Samråd

11. Beretning fra større arrangementer
12. Valg
af
repræsentanter
Københavns Samråd
13. Valg af repræsentanter
Sølvøkseløbet

til ,

til

Friluftsrådet,

Gillastugan,

Frederiksberg

Vatelunden,

Oak

Samråd

City

Rally

og

og

14. Eventuelt.
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Program for aftenen
18:30 Mødestart
Divisionsrådssamling
Velkomst

og

Valg

dirigent

af

præsentation

Divisionscheferne
Regnskabet

og

referent

fortæller

for

af
om

den

siddende

(Dagsorden
det

2011 forelægges

pkt. 1)

forgangne
til

divisionsledelse
år

godkendelse

(Dagsorden

pkt. 2)

(Dagsorden pkt. 3)

19:00 Workshop
Regnskab
Ledelsesworkshop

19:20 Divisionsrådssamling
De indkomne forslag
(Dagsorden pkt. 4)
Divisionens
(Dagsorden

planer
pkt. 5)

gennemgås

gennemgås,

og

efterfølgende

herunder

stemmes

udviklingsplanen

Vedtagelse
af
budget
for
2012
samt
2013,
divisionskontingentet for 2013 (Dagsorden pkt. 6)

der
for

herunder

herom
2012-2014

fastsættes

20:10 --- Pause --Der

vil

være

håndmadder

og

salg

af

øl

og

sodavand

20:25 Divisionsrådssamling
Kort

opsamling

på

workshop

Fastsættelse
af
antallet
af
divisionsledelsesmedlemmer
samt præsentation af kandidater til divisionsledelsen.
Afsked

med

afgående

(Dagsorden

pkt. 7)

divisionsledelsesmedlemmer.

Valg
af
1-2
divisionschefer,
divisionskasserer
divisionsledelsesmedlemmer (Dagsorden pkt. 8) samt valg
revisorsuppleant (Dagsorden pkt. 9)
Beretninger
fra
Friluftsrådet,
Egemosecenteret,
Gillastugan,
(Dagsorden pkt. 10-11)

af

og
øvrige
revisor og

Københavns
Samråd,
Frederiksberg
Samråd,
Vatelunden, Oak City Rally og
Sølvøkseløbet

Valg af repræsentanter til Friluftsrådet, Københavns Samråd, Frederiksberg
Samråd, Egemose Centret, Gillastugan, Vatelunden, Oak City Rally og
Sølvøkseløbet (Dagsorden pkt. 12-13)

20:50 evt. (dagsorden pkt. 14)
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RÅDSMØDEPROCEDURE
Valg:
Alle personvalg foregår ved håndsoprækning i plenum.
Ved
ankomst
stemmesedler.

får

alle

stemmeberettigede

mødedeltagere

udleveret

For at være stemmeberettiget til divisionsrådsmødet skal man være valgt
som divisionsrådsmedlem af en af divisionens grupper. Dette skal være indberettet rettidigt
i Blåt Medlem. Alle divisionens medlemmer opfordres dog til at deltage i
divisionsrådsmødet.

Beretninger:
Alle

beretninger

er

udarbejdet

skriftligt

og

kan

findes

i

denne

indkaldelse.

Gennemgang af beretningerne på divisionsrådsmødet vil være highlights fra de skriftlige
beretninger, og disse vil derfor ikke blive gennemgået i detaljer. Det vil være muligt at stille
spørgsmål til beretningerne.
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Indkomne forslag:
FORSLAG VEDR. PKT. 4
Absalon Division giver en underskudsgaranti til Divisionssommerlejren 2013 i Niløse på kr.
25.000,00 til dækning af evt. underskud. Der er i 2012 hensat kr. 25.000,00 til
Divisionssommerlejren.
Forslag stillet af Absalon Divisions Ledelse
Opkrævning af ture og andre arrangementer sker ved at der indbetales for deltagelse på
Absalon Divisions konto – enten direkte af den gren ansvarlige i gruppen eller gruppe
kassereren. For at lette afviklingen af afregningen for divisions arrangementer foreslår jeg, at
opkrævningen for deltagelse foregår direkte fra divisionskassereren (DK) til gruppe
kassereren (GK) via fremsendelse af e-mail og efterfølgende betaling til divisionen.
Opkrævninger vil blive udsendt oftere end de gør nu.
Forslag stillet af: DK Paul Erik Sørensen

FORSLAG VEDR. PKT. 5
Sværdkamp som indtil nu har været et korpsarrangement, er efter deres arrangement i St.
Bededagsferien uden et sted at være organisatorisk. Divisionsledelsen foreslår, med
Sværdkamps samtykke, at de kommer til at høre under Absalon Division, på linie med Oak
City Rally og Sølvøkseløbet. Absalon Division stiller en underskudsgaranti på 6.500 kr i
2014, 2015 og 2016.
Sværdkamp forpligter sig dog til at bestræbe sig på ikke at bruge underskudsgarantien.
Forslag stillet af Absalon Divisions Ledelse

FORSLAG VEDR. PKT 6.
Divisionsledelsen foreslår at kontingentet fastholdes

FORSLAG VEDR. PKT. 7
Divisionsledelsen foreslår at vi fremadrettet arbejder
Til divisionsledelsen vælges 10 medlemmer:
●
●
●
●
●
●
●

2
1
1
1
1
2
2

med

følgende

struktur:

Divisionschefer (DC)
Kasserer (DK)
Kontaktperson for mikro- og minispejderne (6-10 år) (DaMIK/MIK)
Kontaktperson for juniorspejderne (10-12 år) (DaJUN)
Kontaktperson for tropsspejderne (12-16 år) (DaSP)
Kontaktpersoner for seniorspejderne (16 år +) (DaSEN)
Kontaktpersoner for lederne herunder gruppelederne (DaL)

Divisionsledelsen kan efter behov udpege og indsupplere
stemmeret til ledelsen til hjælp for det daglige arbejde.
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Rollen som kontaktperson består i at være divisionens kontaktled til de
teams,
som
samles
på
Absalon
Dag
til
at
stå
bag
divisionens
arrangementer. Rollen som divisionsledelsesmedlem indebærer også, at man
aktivt tager del i de løbende opgaver, som tilfalder divisionsledelsen; store
som små.
Er du selv, eller kender du nogen, som er interesseret i at blive en del
af en stærk divisionsledelse, så tag kontakt til de nuværende divisionschefer;
Rasmus Jensen og Henrik Christoffersen.
Mail: dc@absalondivision.dk
Forslag stillet af Absalon Divisions Ledelse

DL’S FORSLAG VEDR. PKT. 8
Divisionsledelsen kommer til at bestå af:

Rasmus Jensen, DC (ikke på valg)
Henrik Christoffersen, DC (ikke på valg)
Paul Erik Sørensen, Kasserer (ikke på valg)
Richard Engelholm, (genopstiller)
Christina Blixt Jensen, (genopstiller)
Stinne Klæbel (ikke på valg)
Magdalena Cieszynska (genopstiller ikke)
Helene Schiermer (genopstiller)
Mathias Madsen (ikke på valg)
Opstiller til Divisionsledelsen:
Jesper Svensson
Allan Andersen

DL’S FORSLAG VEDR. PKT. 9
DL foreslår Birgitte Meldgaard som revisor, og Lisbeth Hedelund som revisorsuppleant

DL’S FORSLAG VEDR. PKT. 12
DL foreslår Merete Boe som repræsentant i Friluftsrådet, Claus Museth som repræsentant
i Frederiksberg Samråd og Sune Vuerola som repræsentant i Københavns Samråd,
hvor Birgitte Meldgaard har været repræsentant tidligere.

DL’S FORSLAG VEDR. PKT. 13
DL foreslår Lisbet Petri som repræsentant for Egemose Centret, Claus Museth for
Gillastugan og Oak City Rally, Steen Colliander for Vatelunden, samt Allan Andersen for
Sølvøkseløbet.
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UDVIKLINGSPLAN 2012-2014
Udviklingsplanen er lavet for en 2-årig periode, da det kræver tid at få gennmført planerne.
Udviklingsplanen er gældende for 2012-2014, og revideres i 2013.

Mål:
1
2
3
4
5
6

1350 medlemmer i Absalon Division i 2014
Mindst 10 ledere mere i divisionens grupper
Flere grupper deltager på divisionens arrangementer
Et velfungerende samarbejde i tropsgrenen, for at sikre en bedre fastholdelse af
spejderne
Halvdelen af divisionens medlemmer deltager på divisionssommerlejren i 2013
Indenfor 2 år at få en afklaring på kasserersituationen

Handlingsplan:
Pkt 1 og 2:
Skaffe flere ledere, der kan modtage de børn, der er på venteliste rundt omkring i grupperne
●
●
●

Ledere skaffes blandt andet på Spejder Speed Dating
Egne netværk udforskes, for at finde potentielle ledere
De andre universitetsbyer kontaktes, for at etablere en fælles indsats for at hverve de
seniorer og spejdere, der flytter til byerne for at studere. Studiespejd.dk og Scouting
in Denmark.dk

Pkt 3:
● Mere synlighed fra divisionsledelsen hos grupperne, f.eks på grupperådsmøder og
ledermøder
● Mere støtte til teams, for at forsøge at øge kvaliteten af arrangementerne
Pkt 4:
● Opstarte PL/PA-træning
● Opfordre til fælles tropsmøder.
● Facilitere og belønne deltagere i Adventure-ligaen
Pkt 5:
● Øge synligheden af arrangementet hos grupperne.
● Få information helt ud til forældre.
Pkt 6:
● Fortsat søge efter en frivillig kasserer.
● Indhente tilbud på professionel kasserer, der kan lave vores budget og regnskab, evt.
i samarbejde med andre divisioner, så omkostningerne kan minimeres. Dette er en
realitet fra 2014, med mindre hele divisionen hjælper til med at finde en frivillig
kasserer.
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Beretning fra DC’erne:
Vi har nu været Divisionschefer i et stykke tid, og kender efterhånden alle grupper rigtigt
godt, og forhåbentlig føler I også, at I kender os.
Vi har været til rigtigt mange af jeres grupperådsmøder, og er blevet taget rigtigt godt imod.
Det har også været året, hvor vi endelig fik et brugbart divisionslokale til vores møder og
vores grej, så nu er grejbanken oppe at køre igen. Se den på vores hjemmeside.
I efteråret afholdte vi vores GruppeLedelsesBestyrelsesDivisionsturnering, hvor der i 2012
ikke var lagt så stor vægt på de meget fysiske aktiviteter.
Divisionsledelsen har deltaget i en række kurser og seminarer, for at dygtiggøre os, og
skabe et bredere netvæk.
Der er blevet ryddet en hel del op omkring shelteren, så der er mere åbent og indbydende,
og det er planen at der snart skal gøres noget ved taget og kaminen foran.
Der var endnu en gang Spejder Speed Dating, hvor de repræsenterede grupper igen mødte
op med en iver, for at præsentere deres gruppe. Vi har lanceret hjemmesiden
Studiespejd.dk, for at synliggøre spejderlivet i studiebyerne,

Beretning fra Mikro og Minigrenen v. Stinne Klæbel:
I 2012 har mikroerne og minierne hjulpet med at opklare et vaskeægte kunsttyveri, på årets
mikro-minitræf. Vi var en masse glade spejdere afsted på Arresøcentret, hvor vi fik prøvet en
masse spændende aktiviteter og til sidst samlet et stort kunstværk som vi allesammen hjalp
med at lave.
I 2013 skal vi snart afsted på den første divisionsturnering for minier i Absalon Division. Vi
skal en tur ud på prærien og finde vores indre cowboy imens vi dyster mod de andre
cowboy-patruljer fra divisionen.
Til sommer er der Divisionssommerlejr hvor vi skal hygge os med alle vores spejdervenner.
Til efteråret er der endnu engang mikro-minitræf hvor vi skal ud i naturen og opleve en
masse spændende ting med de andre mikroer og minier i divisionen.

Beretning fra Juniorgrenen v. Magdalena Cieszynska:
Programmet for juniorer på divisionsniveau bestod det seneste året af: 2 fællesmøder, 2
juniorledermøder, en divisionsturnering og en juniortræf.
Fælles Vinterjuniormøde afholdtes på Spejdercenter CPH i Sydhavnen 25 januar 2012.
Spejdere fik mulighed at lege ”spejder scrabble” – i patruljer på tværs af grupperne, skulle de
begive sig ud i mørket og finde scrabblebrikker med hjælp af lommelygter og reflekser.
Siden skulle de samarbejde om at lave egne ”kryds og tværs”. Imens hyggede juniorlederne
sig med et ledermøde. I arrangementet deltog 59 spejdere og 13 ledere fra 6 grupper.
Juniordivi –afholdtes 4-6 maj på Colleruphus og var traditionel spejderkonkurrence, hvor vi
kårede den bedste juniorpatrulje i Absalon Division. I sidste års Divi deltog 64 juniorer fra 7
grupper og 21 ledere/hjælpere. Bellatrix fra Orion Gruppe vandt og Tovtrækningstrofæet gik
til Snapperdino fra Lersøpark.
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Fælles Sommerjuniormøde - afholdtes i Degnemosen 6 juni 2012. 82 spejdere fra 7 grupper
sendtes ud på fotoløb i blandede patruljer. 16 ledere kunne evaluere juniordivi og planlægge
juniortræf på et JL-møde imens spejdere orienterede i skoven.
Juniortræf – afholdtes 28-23 september i Albunien (på Arresø Spejdercenter).I
arrangementet deltog 70 juniorer fra 8 grupper, 20 ledere og 9 tropsspejdere (hjælpere).
Weekendens store opgave var at befri nogle tropsspejdere der blev taget til fange i
nabolandet Hyperionien. Juniorer skulle øve sig i at snige, lave kort, forfalske dokumenter og
tale lokale sprog. Efter et katapulteangreb lykkedes alle at tage sammen hjem.

Beretning fra Tropsgrenen v. Helene Schiermer:
2012 har været et år med gamle kendinge og en masse nye spændende tiltag.
Divisionsturneringen i foråret blev afholdt med god opbakning fra grupperne, og
Lersøparkspejderne løb af sted med en flot sejr i alle kategorier. Det bliver spændende at
se, om de kan leve op til det i 2013, eller om nogle af de andre grupper kan fravriste dem
trofæerne.
Efteråret blev skudt i gang med Stifinder, som var et nyt orienteringskursus for
tropsspejdere, hvor deltagere uden forudsætningerne kan lære at finde vej i naturen.
Gennem praktiske øvelser i skoven lærte deltagerne alt fra signaturer på kort, til hvordan
man pejler med et kompas, og alt dette blev selvfølgelig testet af i et afsluttende løb om
søndagen. Det var 28 glade kursister, som tog hjem søndag eftermiddag, og succesen bliver
helt sikkert gentaget i 2013.
Da kulden for alvor begyndte at indtage Danmark i slutningen af november, var det tid til at
teste endnu en ny idé. Stabspatruljeløbet var et løb hvor tropsspejdere og –ledere deltog i
patruljer sammen og temaet var sat omkring PET og opklaring af en række røverier i
Nordsjælland, som viste sig at være viklet ind i et terrorangreb mod prinsgemalen.
Spejderne og deres ledere kæmpede sig igennem det 25 km lange løb, og da det endelig
lykkedes at anholde den sidste terrorist ventede der hjemmelavede pandekager, en
velfortjent lur og en stor brunch buffet næste morgen. Den velfortjente førsteplads gik til
patruljen Crime Riders fra Orion Gruppe, og teamet er allerede godt i gang med
planlægningen af Stabspatruljeløbet 2013.
Jeg takker for et super år i 2012 og ser frem til alt det spændende vi skal opleve i 2013.

Beretning fra Seniorgrenen v. Mathias Madsen:
Til divisionsrådsmødet 2012 blev jeg, Mathias Madsen, valgt ind som DaSen for Absalon
Division. Lige inden blev årets første divisionsarrangement for seniorerne afholdt med god
succes. Der var i alt 13 seniorer på Påskevandreturen i den svenske ødemark – som
sammenlagt fik tilbagelagt mere end 500 km. I juni afholdt SSK den årlige 5kamp, hvor der til
slut var 3 hold nomineret til 1. pladsen. Dette resulterede i en 6. kamp som blev vundet af
Martiny og Vilhelm fra Klan <3.
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Årets store spejderlejr, Spejdernes Lejr 2012, blev af seniorerne i divisionen set på som en
mulighed for at arrangere en cykeltur mod Holstebro – en såkaldt Pilgrimsfærd. 10 seniorer
drog af sted fra København 1 uge inden sommerlejren og passerede på rejsen både
efterladenskaberne fra Roskilde Festival, Ørbæk Marked, Vissenbjerg bakke (kategori 4
stigning), den jyske ”cykel-motorvej” og Forlev Beach. Stemningen var høj fra start til slut og
færdens længde var ca. 500 km fordelt over 4 cykel-dage. Seniorerne fra divisionen var
derudover rigtig pænt repræsenteret på henholdsvis Forlev Beach og sommerlejren.

I 2012 var flere klaner fra divisionen repræsenteret på Adventureløbene Alligatorløbet,
Apokalypseløbet, Solaris (hvor Clan of Saiph fik en flot 3. Plads), Natheik og selvfølgelig
vores eget Sølvøkseløbet. Det er en skøn udvikling, som jeg håber at se fortsætte i samme
retning.
2013 har allerede budt på flere senior-aktiviteter i divisionen. I januar blev klanerne i
divisionen indbudt til Fælles Klanmøde hos Sirius II, hvor jeg kunne annoncere Jesper
Svensson som min nye med-DASEN. Vi har siden sammen lagt planer for hvordan vi
sparker endnu mere fedt seniorarbejde i gang – herunder hører SeniorDagen d. 5/10 2013,
som I allerede er blevet inviteret til via vores Seniorgruppe på Facebook
(facebook.com/groups/seniorer).
I Påsken drog en rask flok seniorer igen af sted på vandretur i det svenske. Denne gang gik
turen til Hallandsåsen og vejret var fabelagtigt i alle 5 dage.
De næste måneder skal ellers gå med den 20. 5-kamp fra Sofus Stålorm Klan, en fabelagtig
Seniorsommerlejr på Spejdercenter Niløse, endnu et Sølvøkseløb og minimum endnu 1
Fælles Klanmøde. Husk på at vi DASEN’er altid gerne vil høre forslag og idéer til sjovere og
federe seniorarbejde – vi kan kontaktes på dasen@absalondivision.dk
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Beretning fra Friluftsrådet v. Merete Boe

Områder, som vi i bestyrelsen bl.a. har beskæftiget os med i denne
periode
Havnen
Det er vigtigt, at byens havn afspejler udviklingen, men den må ikke ødelægges. Der skal
være adgang til havnen og langs havnen for gående og handicappede, og det må ikke ende
med, at hele havnen langsomt men sikkert fyldes op, og det maritime islæt forsvinder. Hver
gang der udvikles noget, afvikles der noget andet. Det minder vi byens planlæggere om
konstant og hele tiden.

Enghave Brygge
Bestyrelsen er meget bekymret for, at København udvikler sig til Københolm. Projekt
Enghave Brygge ”æder løs” af havneløbet, så sydhavnsløbet nærmest bliver til
sydhavnsrenden. Bestyrelsen har som høringssvar overfor Kystdirektoratet udtalt, at trods
grønne karréer, grønne pladser, havnepromenade, cykelruter m.m., bør projektet Enghave
Brygge - med 35.000 m2 opfyldning ud i havneløbet (70 m ud) - underkastes en VVMundersøgelse for at afdække konsekvenser for bl.a. de rekreative udfoldelsesmuligheder og
værdier. Indsnævring af havneløbet og dermed ændring af strømforholdene vil f.eks. kunne
have store konsekvenser for alle de mange roere, som færdes i havnen. VVM står for
Vurdering af Virkninger på Miljøet og er en redegørelse for, hvordan et projekt vil påvirke det
omgivende miljø. Ifølge Planloven må visse typer af virksomheder og anlæg på land ikke
påbegyndes, før kommunen eller Miljøministeriet har fastsat retningslinjer for virksomhedens
eller anlæggets udformning og beliggenhed, samt godkendt/meddelt tilladelse til anlæggets
etablering.

Blå flag i Amager Strandpark
Amager Strandparks administration er af den opfattelse, at Blå Flag ikke er nødvendigt, da
Strandparkens foranstaltninger ligger langt over normerne i ”Blå Flag ordningen”.
En rapport fra 2012 fra ILSE (International Life Saving Federation of Europe) udarbejdet på
foranledning af Tryg-fonden peger dog på en del kritisable forhold. Bestyrelsen vil forsat
forfølge sagen. Vi mener, at det har mange konsekvenser for bl.a. strandens image og
dermed publikumstiltrækning, at den ikke har Blå Flag.

Grønt råd
I København og på Frederiksberg arbejder vi for at bevare det grønne, de aktive grønne
områder og tilføre mere grønt i vor by. Vi er bl.a. blevet spurgt til råds om linjeføringen af den
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kommende havnetunnel og har fastholdt, at der skal tages hensyn til sportsfaciliteter samt
grønne områder og anlæg på Nord- og Vestamager.

Bryghusprojektet
Bestyrelsen har deltaget i en del interessentgruppemøder med RealDania om planlægning
og indretning af udearealerne omkring selve bryghusprojekt-byggeriet. Vores bekymring
over byggeriets volumen er imødekommet til en vis grad. Om byggeriets arkitektur har vi
holdt lav profil (smag og behag osv.). Planlægningen af udearealerne ser ud til at tilføre
området nogle spændende udfoldelsesmuligheder, hvor vi har lagt vægt på tilgængelighed
fra vandsiden og grønne opholdslommer.

Kastrup Fortet
I Københavns Kommune har der i det forløbne år været gang i renoveringen af fortet. Ved
projektet start for ca. 3 år siden blev der nedsat et brugerråd, hvor også Friluftsrådet har
deltaget. Kasematternes facader er blevet renoveret, og legepladsen er blevet istandsat. I
det kommende år er det planen, at man i partnerskab med Københavns Befæstning skal i
gang med en oprydning. Fronten mod Amager Strand ryddes for gamle hegn og en del
beplantning, således at der vil stå store træer og tjørn tilbage i græsset.

Kvæsthusbroen & Sankt Annæ Plads
Det er glædeligt at en af de store investorer i byen, RealDania, indbyder til interessentmøder
om deres engagement i byudviklingen. Det drejer sig for os om udformningen af "låget" over
den kommende parkeringskælder på Kvæsthusbroen med plads til 500 biler. Samtidig skal
Sankt Annæ Plads indrettes til at kunne transportere overfladevand væk ved de store
regnskyl, så vandet kan holdes væk fra kældrene i den indre by. Det grønne bælte
bibeholdes samtidig med, at pladsen indrettes mere trafikalt praktisk.

Mine egne særområder
Foruden at være medlem af Det Grønne Råd på Frederiksberg, hvor jeg har deltaget i
workshop om plejeplan for Frederiksberg Have, og hvor vi i øjeblikket arbejder med
Kommuneplanen 2013, som lige er sendt til offentlig høring, har jeg deltaget i flere seminarer
og workshops. Følgende to mener jeg kunne have speciel interesse for Det Danske
Spejderkorps.

Indvielse af fugletårnet på Saltholm
Jeg var i efteråret inviteret med til indvielse af det nybyggede fugletårn på Saltholm. Øen og
dens fugleliv kan nu opleves fra 7,5 meters højde i dette nye tårn. Det er en fin mulighed for
nye friluftsoplevelser på Saltholm. Istandsættelsen er sponsoreret af 15. juni Fonden på
initiativ af Friluftsrådet København. Indvielsen var en dagsudflugt med sejltur, rundvisning på
øen, foredrag om Saltholms historie, besøg på museet, frokost i det grønne, masser af
røverhistorier fra de lokale samt selvfølgelig selve indvielsen og bagefter besigtigelse af
tårnet, hvor der er en fantastisk udsigt til alle sider. Det var en ualmindelig dejlig dag, og
grunden til, at jeg nævner det her, er, at det kunne være en oplagt udflugts-/turmulighed for
en spejdergruppe.
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Man skal blot huske på, at der ikke er el og vand på øen, så man skal selv medbringe alt,
hvad man har brug for. Se mere på www.saltholm.dk

Utterslev Mose workshop i Naturværkstedet Streyf
Utterslev Mose er et område, som det har vist sig, at ikke mange uden for lokalområdet
egentlig kender værdien af. Området har iflg. Københavns Kommune store friluftsmæssige
og rekreative ressourcer, som sagtens kunne udnyttes bedre, uden at områdets naturværdi
lider last. Jeg har deltaget i en workshop arrangeret af Bispebjerg Lokaludvalg. Formålet var
at få skabt et større helhedssyn på Utterslev Mose, der indtænker nødvendige forbedringer
af vandkvalitet, lokal håndtering af regnvand samt relationer mellem mosen og omgivende
naturområder, og hvorledes frivilligt engagement omkring naturgenopretning, naturpleje og
rekreative aktiviteter kan styrkes. Der kom mange spændende ideer på bordet fra
organisationer, lokalforeninger og brugere af området. Det forventes, at lokaludvalget spiller
ud med et oplæg til fremtidig udvikling.
Se mere om Utterslev Mose på http://www.utterslevmose.net/.
Se mere om Bispebjerg Lokaludvalg på:
http://www.bispebjerglokaludvalg.kk.dk/page/437.html.
Den tidligere udviklingsplan for 2004-2008 kan ses her http://www.utterslevmose.net/wpcontent/uploads/2013/01/383_Utterslevplan.pdf
Til denne workshop delte vi os i 3 grupper med 3 indsatsområder:
1 Rekreation
2 Vand
3 Biologisk mangfoldighed
Jeg kom i gruppen med forslag til rekreative tiltag, og i denne gruppe havde vi en masse
gode diskussioner, og det skortede ikke på ideer. Bl.a. blev der foreslået: Udnyttelse af
vandspejlet med bl.a. kano- og kajaksejlads samt tømmerflåde, bygning af en shelter,
permanente orienteringsløbspæle, agilitybane, cafe, pavillon med sommeraktiviteter,
kunstværksted, geocaching (der er nok allerede lagt geocaches ud i mosen), flere dyr, en
lille skov med bl.a. frugttræer, flere grillpladser og flere udsigtspunkter.
Oplæggene satte meget fokus på borgerinddragelse. Hvilke hensyn skal der tages, når
borgere skal involveres i projekter? Hvordan kortlægges initiativer, og hvordan udfyldes en
handleplan? Handleplanen skulle have fokus på de konkrete initiativer, som blev udviklet på
dagen og skulle skabe et overblik over, hvad der skulle udvikles? Hvorfor? Hvem? Hvornår?
Hvordan? Og hvordan i synergi med andre initiativer. I vores gruppe blev vi enige om at
lægge vægt på udvikling af tiltag til udnyttelse af vandspejlet med bl.a. kanosejlads. Og dette
er også kommet med i et af de første udkast til konkrete ideer til projekter eller nye
anvendelsesformer i Utterslev Mose. Se mere her: http://www.utterslevmose.net/wpcontent/uploads/2013/03/Bilag-konkrete-ideer-til-projekter-eller-nye-anvendelsesformer-iUtterslev-Mose-2.pdf.
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Beretning fra 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.
Samrådet formidler også kontakt til og fra Kommunen og formanden har deltaget i forskellige
bevillingsmøder, hvor bl.a. tilskuddene til grupperne som helhed diskuteres. Videreformidling
fra folkeoplysningen sker bl.a. også gennem dette udvalg.
Samrådet vælger ud af deres midte i øvrigt en repræsentant til TV Lorry’s repræsentantskab.
Herudover får samrådet 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.
Senest har 3.VV modtaget ca. kr. 330.000 til deres renovering af bad og køkken mm.
Der afholdes ca. 4 møder om året.

Beretning fra Københavns Samråd v. Birgitte Meldgaard:
I samrådet er der repræsentanter fra DDS, De Grønne Pigespejdere, DUI og KFUM
spejderne. Den ene repræsentant er også medlem af Friluftsrådets bestyrelse i kreds
København. Samrådets opgave er, at følge op på sager der berører spejderne primært
overfor Københavns Kommune.
Af samrådsorganisationer er der i København følgende:
19 DDS grupper, 8 grupper af De Grønne pigespejdere, 2 afdelinger af DUI, 19 kredse af
FDF,13 grupper af KFUM spejdere og 3 andre grupper, som er under spejderbetegnelsen i
kommunens system. I alt ca. 3000 børn og unge under 25 år, tallet har været ret stabilt fra
2005-2010, og hertil skal lægges et betydeligt antal voksne og ledere.

I 2012 har vi blandt andet haft følgende sager på dagsordenen:
• Spejdernes Lejr 2012 med politikerbesøg og kvartersmøder
• Lukning af Kirker
• De kommunale tilskud
• Diverse sager under Folkeoplysningsudvalget
• Åbent møde med titlen ”Har I penge nok”
• Frivillighedsprisen
• Expat Fair
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• Kandidat til Folkeoplysningsudvalget fra 2014 – 2018
• Grejbox til vandoplevelse på Amager Strand og sheltere på Saltholm
• Kulturhavn
• Projekt Foreningsvilkår
• Nye tiltag for 2013

Spejdernes Lejr 2012 med politikerbesøg og kvartersmøder
Mange ventede med spænding, og det blev en positiv oplevelse at gennemføre en stor lejr
på tværs af korps. Der var som altid ting, der kunne gøres bedre, men det overordnede er
positivt.
Inden lejren var der kvartersmøder, København var delt på to kvarterer, som lå tæt på
hinanden under lejren. Kvartersmøderne gav en god kontakt, og rundt i landet ser man
mange positive tiltag, dette skulle vi også gerne se i København.
Der var om mandagen politikerbesøg på lejren, en del af Københavns Borgmestre var
inviteret men kunne desværre ikke komme. Et enkelt medlem af borgerrepræsentationen,
Jonas Bjørn kom og oplevede lejren, sammen med 3 embedsmænd fra forvaltningen.
58 af landets 98 kommuner var repræsenteret, så det var ikke så dårligt.
God dialog og en god debat under mødet:

Jonas Bjørn, medlem af Borgerrepræsentationen på spejdernes Lejr 2012

Lukning af Kirker
Da en del af vore enheder har lokaler i kirker, skrev vi rundt og fandt heldigvis ud af, at det er
ret begrænset hvem der bliver berørt. Det ser ud til at 2-3 grupper kan komme i problemer,
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så sagen følges også i 2013, for at vi kan understøtte grupperne med at finde lokaler eller
andre mødemuligheder.

De kommunale tilskud
Der er kommet mange flere børn og unge i aktivitet, men desværre ikke med en større sum
penge til fordeling, så det betyder at aktivitetstilskuddet falder.
Driftstilskuddet er fortsat 70%, loven siger min. 65%, så vi har ikke de ringeste forhold i
København, men også her er økonomien så hård, at nye kredse ikke bliver godkendt til
tilskud.
Nogle få kredse, som kun holder store lejre med mange deltagere, kommer i problemer med
driftstilskuddet, men hvis man har et godt mix. af store og små lejre og
weekendarrangementer giver det ikke problemer.
I 2012 virkede de ændrede retningslinier for udviklingspuljen så begrænsende, at
kommunen havde penge til rest sidst på året. Nogle af dem kom så ud som ekstra
aktivitetstilskud, det der hedder ”5 pulje” i december 2012.
Desværre holdt traditionen sig med meget få spejderansøgninger til udviklingspuljen.
Folkeoplysningsudvalget arbejder med en revision af aktivitetstilskuddet og udviklingspuljen.
Folkeoplysningsudvalget vedtog på sit sidste møde i december at ændre regler for
kursustilskud, så man nu kan få op til 800 kr. for første døgn og 400 kr. for følgende døgn,
dog stadig max. 80% af de afholdte udgifter.

Diverse sager under Folkeoplysningsudvalget
Folkeoplysningspolitikken blev udarbejdet sidst i 2011, og skulle til høring i løbet af 2012.
Den 3. oktober 2012 deltog 15 spejdere i et debatmøde med Københavns Kommune, en
rigtig god aften hvor mange gode ideer kom frem.
En ide om et møde hvor du kan komme og få lavet dit kommunale regnskab kom frem, og
det prøver vi at gennemfører den 6. og 15. maj, nærmere følger.

Åbent møde med titlen ”Har I penge nok”
I marts 2012 holdt vi et orienterende møde, der var mødt godt 20 personer frem.
Kommunens indlæg om udviklingspuljer gav anledning til dejlig mange spørgsmål. Der var
også god spørgelyst til de øvrige punkter.
Vi har valgt ikke at sætte fast frekvens på disse møder, men holde dem, når der er fornuftige
emner at tage op.

Frivillighedsprisen
Fra 2011 har der været frivillighedsdage rundt i landet. I København endte det i 2012 med
en prisoverrækkelse til tre foreninger og en enkeltperson.
Vi var repræsenteret i jury for udpegning af årets frivillighedsforening og den personlige
frivillighedspris, også her var der meget få indstillinger af spejdere.
Hjemmeside http://frivillighedensdag.dk/
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Expat Fair
En messe på Københavns Rådhus, hvor udlændinge inviteres. 2012 var et prøveår, og vi er
indstillet på at deltage igen i 2013. Nu skal vi bare have noget informationsmateriale på
engelsk fra vore korps. Det er et arrangement, der både henvender sig til børn og voksne
eller sagt på anden vis medlemmer og ledere.

Kandidat til Folkeoplysningsudvalget fra 2014 – 2018
I starten af 2014 skal der vælges et medlem til Folkeoplysningsudvalget og en suppleant.
Per Vandrup har passet jobbet siden 1994, Christian Eggert Jørgensen er suppleant.
Hvis du kender kandidater, der kunne tænkes at ville stille op til valget, vil vi gerne høre fra
disse.

En Grejbox til vandoplevelse på Amager Strand og sheltere på Saltholm
mm.
Vi arbejder med en grejbox på Amager Strand, hvor der vil være materialer til diverse
vandundersøgelser. Fra Friluftsrådet arbejdes på opsætning af Sheltere på Saltholm.
Vores Friluftsrådsrepræsentant sidder også med i Miljøministerens tænketank om Ny
National Friluftspolitik

Kulturhavn
Et profileringsarrangement, med 75.000 – 100.000 besøgende på tre dage, spejderne er for
tiden kun med i begrænset omfang.
Oprindeligt deltog vi alle dage, men da der ikke var opbakning til arrangementet, har vi måtte
lægge det i dvale. I 2012 var der en søspejdergruppe der deltog, og til 2013 er der tilmeldt 3
spejdergrupper.
Lad os håbe, at spejderne igen synes det er tiden værd, det markerede os flot.

Projekt Foreningsvilkår og Landssamrådet
Projekt Foreningsvilkår, startede i efteråret 2011 og sluttes til sommeren 2013 og går ud på,
at sikre spejdergrupperne gode forhold i deres daglige arbejde, under de kommunale
forhold.
Landssamrådet holder her i foråret regionale møder hvor der drøftes Folkeoplysningspolitik,
og det nye arbejdsredskab ”Værktøjskassen” præsenteres.
Mødet nærmest København er i Taastrup d. 5. marts kl. 18.30 – 21.30.
Link til værktøjskassen www.foreningsredskaber.dk

Nye tiltag for 2013
Landssamrådets regionale møder dato 5. marts i Taastrup
Kasserermøder d. 6. og d. 15. maj
Revision af aktivitetstilskud og udviklingspuljer
Valgmøde forud kommunalvalget
Valgmøde til folkeoplysningsudvalget primo 2014
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KØBENHAVNS KOMMUNES TILSKUDSFRISTER 2013
Frister for foreninger for børn og unge i 2013:
Aktivitets- og driftstilskud:
Regnskab 2012 og ansøgning 2014 d. 3. juni
Lederkurser:
December 2012 - marts 2013 d. 6. maj
April - juni d. 5. august
Juli - september d. 4. november
Oktober - november d. 6. januar 2014
For alle frister gælder, at det senest er kl. 14. på dagen.
Udviklingspuljen kan søges løbende

Københavns Kommunes Tilskuds Takster 2013
Lederkurser:
Maksimalt tilskud pr. person er 800 kr. for første døgn og 400 kr. pr følgende døgn. Dog max
80 % af de samlede udgifter.

Driftstilskud
Undervisningsministeriets timesats ved beregning af driftstilskud 122,55 kr.
Løn til rengøring max. 4 timer pr. uge pr. 100 m2 x 80 kr. pr. time
Løn til tilsyn max. 2 timer pr. dag pr. uge x 90 kr. pr. time
Udgifter til almindelig vedligeholdelse max. 12.000 kr. pr. 100 m2
Max. tilskud pr. tilskudsberettiget medlem under 25 år 1.400 kr.

Beretning fra Gillastugan v. Claus Museth:
Gillastugan er DDS’ grund i Sverige, hvor Absalon har en repræsentant i hytteudvalget.
Teamet bag Gillastugan er på ca. 20 personer, hvoraf der er et forretningsudvalg med en
formand, kasserer og lejrchef. Hertil kommer så alle hyttevagterne, som deles om at tage en
weekend eller en uge på Gillastugan, så der altid er en hyttevagt når der er gæster på
grunden.
Hovedhus med plads til 50 sovende gæster og et par gode lederrum samt ikke mindre end
11.000 m2 grund. Der er opdelt i 7 lejrpladser i forskellig størrelse samt 2 hytte og en shelter
alt sammen kan lejes.
Siden sidst er der konstateret vandskade i den nyeste hytte og der har været gang i
reparationerne før den kunne bruges igen. Ligeledes kæmpes der stadig med at finde midler
til en ny toiletbygning. Det har desværre vist sig, at den pris man oprindeligt havde forventet
ikke holdt og man har derfor været nødt til at reducere i projektet og herfra skal man så søge
om økonomien kan hænge sammen.
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En ny toiletbygning er et stort ønske, da det vil gøre hele grundene mere attraktive.
Der afholdes 4 møde om året – 2 på Sjælland og 2 i forbindelse med arbejdsweekender i
Sverige.
I øvrigt kan I læse mere om Gillastugan hhv. på nettet www.gillastugan.dk eller i kan finde os
på facebook.

Beretning fra Vatelunden v. Steen Colliander:
2012 var et godt år for Vatelunden, det 50 års jubilæum som vi skulle have haft 11/11 2011
holdt vi i stedet for 3/5 2012. Invitationer var blevet udsendt til divisionerne og der var 17
fremmødte gæster som fik en udsøgt middag og en hyggelig aften.

Tak for gaverne til vores 50 Års Jubilæum.

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.
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Med nedskæringer i de offentlige budgetter er der færre skoler og børnehaver der tager på
tur og det mærkes i udlejningen. 2012 var dog stadig et godt år i Vatelunden med en
passende indtægt og et lille overskud.
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 1-2 juni hvor
eneste belønning er mad og drikke. Vi har lidt opgaver på bedding der godt kunne kræve et
par extra stærke hænder så vi er glade hvis der var nogen der kunne afse en weekend til at
hjælpe til.

Beretning Egemose Centeret v. Lisbet Petri
Egemosen har nu indgået en lejeaftale med DDS, så Centeret er blevet officielt godkendt
som spejdercenter under DDS.
De fleste spejdere i Absalon Division kender Egemose Centeret, da de har deltaget i
sæbekassevæddeløbet Oak City Rally, der går fra Farum station til Egemose Centeret.
Der sker også mange andre spejderaktiviteter f. Eks. Påskekurset hvor patruljer kan tilegne
sig en masse færdigheder. Og i Pinsen er der mikrosommerlejr, så de mindste kan lære at
sove i telt og lave mad over bål.
Hver sommer er der sommerlejre, hvor grupper med f.eks. få ledere og mange børn kan
have rigtig god hjælp, ved at bruge af de mange aktiviteter mosefolket kan tilbyde. Minierne
kan komme på Muslejr, og lære andre minier fra andre grupper at kende. Seniorerne har
deres eget Seniortræf, hvor de dyster af hjertens lyst i mange spejderdiscipliner.
Hvis man ønsker en tur alene med gruppen eller patruljen, for at boltre sig på den store
grund, kan man også leje Hotellet og Patruljehytterne.
Du skal bare klikke dig ind på hjemmesiden og benytte dig af nogle af alle de mange tilbud
mosefolket kan tilbyde. Det er altid sjovt at besøge Egemose Centret.
Mosefolket bruger mange, mange timer på at vedligeholde toget, grunden og bygningerne, til
glæde for alle. I år er der nedgravet en stor septiktank og der er et nyt køkken til saloonen og
en stor ny toiletbygning i støbeskeen.
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Beretning fra Oak City Rally v. Claus Museth:
Siden sidste divisionsrådsmøde er det 38. løb afholdt og vi er nu i gang med planlægningen
af det 39. løb i rækken. Der vil som noget nyt i kunne sms stemmes om flotteste biler. Men
ellers bliver løbet som det plejer.
Sidste år deltog tæt ved 300 hundrede vogne og det var en stor fornøjelse, trods krydsende
cykelløb, at løbet forløb uden problemer. Undervejs havde mere end 30 hjælpere ude på
ruten passet på deltagerne og ved start og ikke mindst ved slut på Egemosecentret var det
Mosefolk’et, der gav en hånd med.
Teamet bag Oak City Rally består pt. af 13. personer og der holdes 6 møder fra oktober til
og med evalueringen i juni måned. Se billeder mm. på enten www.OakCityRally.dk eller mød
os på Facebook.

Beretning fra Sølvøkseløbet v. Allan Hjort Andersen:
Årets

Sølvøkseløb

havde

25 hold der stillede til start i 2012.

Løbet blev afholdt i skovene omkring Hejede Overdrev. Det var det samme sted som 2012.
Posterne lå dog nogle andre steder, og der var også fældet noget skov så det var stadigvæk
en ny oplevelse.
Det var en anden hytte der blev brugt til overnatning, nemlig ØB hytten. Den lå tættere på
Avnstrup hvor ”hovedbasen” var. Det er fedt at løbene starter og slutter lige ved hytten hvor
vi bor. Der var udendørs brusere og sauna og det var lækkert at der var masser af varmt
vand. Der blev også hygget gevaldigt i saunaen.
De 5 baner var i fugleflugt 27,9 km, men der blev nok løbet, eller gået, lidt mere
end det i snit. Der var nemlig som altid nogle anderledes løb.
John var kommet til at printe sine kort ud på labelpapir og fjernet nogle af labelsene. Sjovt
nok der hvor posterne var. Heldigvis var disse labels på posten, så jeg tror det var planlagt.
Der var en enkelt post hvor klippetangen var forsvundet, men det var den sidste post på
løbet og havde ikke nogen indflydelse på løbet.
Vinderen blev igen Brødrene Klog. De gjorde de overbevisende med sejr i alle 5 løb. Det var
også dem der vandt sidste år, men der var flere nye hold med der også klarede det godt.
F.eks. Christian og Helene der fik en 5. plads.
Sølvøkseløbet prøvede at lave noget anderledes PR men det virkede nok ikke helt optimalt
da der kun var 25 hold. Der skal gerne være 40 hold for det løber rundt.
Til næste år er det 70 års jubilæum så vi håber der kommer rigtig mange hold.
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Kursus for bestyrelsesmedlemmer
Også kaldet ”Rejepillerkursus”
Kurset er for hele bestyrelsen, både forældre, ledere og unge.
I kan tage af sted som en hel bestyrelse, men man kan selvfølgelig også deltage alene eller
et par stykker.
Programmet er tilrettelagt, så alle kan gå hjem med noget i bagagen
Nedenstående emner vil blive gennemgået:
● Introduktion til DDS som organisation, formål og arbejdsgrundlag.
Bestyrelsens arbejde
● Økonomi.Hvordan sikrer vi gruppens økonomi? Hvad skal man være opmærksom på
i løbet af året?
● Hvordan afholdes gode og spændende bestyrelsesmøder og grupperådsmøder?
● De unge, hvad skal de være opmærksomme på, og hvordan får de indflydelse?
Der vil også være fælles erfaringsudveksling, samt forskellige cases om bestyrelsesarbejdet,
som der vil være mulighed for at diskutere i mindre grupper.
Aftenen slutter traditionen tro med en rejemad, eller en ostemad for de, som ikke er til rejer,
mens der evalueres.
kurserne er gratis, men der opkræves et gebyr på 200 kr. hvis man udebliver fra kursus
uden at melde rettidigt afbud. Afbud skal ske senest dagen før kl. 12.

Praktiske oplysninger
Hvornår: Tirsdag den 30. april kl.19.00- 22.30
Sted: Valbyparkspejderne, Hammelstrupvej 37, 2450 Kbh.
Pris: Gratis
Tilmelding til: Hanne Lyhne på mail bsf@valbyparkspejderne.dk eller tlf. 36173191.
Senest en uge før.
Selve programmet for aftenen vil afsløres i deltagerbrevet, som sendes ud kort før kurset.
Vi glæder os til at se jer.

Spejderhilsen
Palle, Keld, Paul Erik og Hanne
Divisionshjælpere
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Noter
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