
Referat  
Divisionsrådsmøde - Absalon Division 
1/4/2019 - Spejdercenter Holme, Arsenalvej 10, 1436 København 
 

1. Valg af Dirigent og referent 
 
Dirigent-  Helene Schiermer 

 
Referent- Mie Høst Haugaard 
 
Dirigenten konstaterede at mødet var lovligt indkaldt. Indkaldelsen indeholdt dog et 
urevideret regnskab. Det reviderede regnskab er efterfølgende blevet lagt op på 
divisionens hjemmeside.  
 
Forsamlingen godkendte dagsordenen med tilføjelse af punkt 7a: valg af antal 
medlemmer til divisionen og 7b: Valg af revisor og revisorsuppleant 
 
Korpsledelsen var ved mødet repræsenteret ved spejderchef David Hansen, Mathias 
Lysholm Faaborg og Kasper Hertz 
 

2. Beretning fra divisionsledelsen 
 

Krister Folmer Madsen fremlagde beretningen. Af store punkter i løbet af året kan 
nævnes: 
 
Bavnen, der har fået skiftet tag og vinduer så den er klar til udlejning igen.  
 
Stedet for divisionssommerlejren ligger nu fast. Det bliver på kulsø spejdercenter ii uge 
29 2020  
 
Sheltergruppen har gjort et stor stykke arbejde med at renovere shelteren og den er nu 
helt klar til ture. Der er kommet ny kamin og renden vand. 
 
Ingen spørgsmål til ledelsens beretning som blev godkendt. 
 

3. Forelæggelse af divisionsregnskab for 2018 til godkendelse . 
 
Divisonskassere Claus Museth fremlagde regnskabet.  
 
De penge der var hensat til aktiviteter er ikke tæt på at være blevet brugt  
 
Sheltergruppen har fået et sponsorat fra Nordeafonden, de fik ikke brugt hele beløbet, 
så de er kommet ud med et overskud på 20.000.  



 
Der er brugt midler til at renovere taget på Bavnen, Hvilket gør at vi kommer ud med et 
underskud i 2018.  
 
Pga. frafald fra den valgte revisor har Carsten Iversen revideret regnskabet for 2018. 
Han  havde ingen bemærkninger til regnskabet, så det endelige revideret regnskab er 
ikke anderledes end det udsendte.  

 
4. Behandling af indkomne forslag 

a. Forslag 1: Indkommet forslag: Overskud i forbindelse med store arrangementer 
under divisionen 

 
Paul Erik Sørensen uddyber hvorfor at det er at oak city udvalget ønsker netop denne 
model. De vil meget gerne have muligheden for at kunne spare op til f.eks jubilæum og 
udstyr uden at skulle spørge divisionen om lov. 
 
Divisionsledelsen bliver spurgt hvad der vil ske, hvis et arrangement laver underskud. 
Hvis et arrangement laver et underskud vil divisionen går ind og hjælpe med at sikre at 
der ikke fremadrettet sker et underskud. Ideen er at de har en konto hos divisionen som 
ikke må gå i minus over længere tid. 

 
Forslaget blev vedtaget ved afstemning 

  
 

b. Forslag 2: Bemyndigelse til salg af Bavnen 
 
Divisionsledelsen uddyber at det er vigtigt at de penge der kommer ud af salget 
af Bavnen bliver kanaliseret ud til alle divisionens grupper og ikke blot kommer 
den gruppe der køber Bavnen til gavn.  
 

Forslaget blev vedtaget ved afstemning 
 

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

a. Divisionsledelsen fremsender ikke nogen ny udviklingsplan for året 2019, men 
arbejder derimod videre med den i 2018 vedtaget plan. Dette skyldes til dels, at 
punktet om divisionssommerlejren 2020 strækker sig ind i 2019, og at 
divisionsledelsen ønsker i 2019, at arbejde henimod at vedtage en flerårig 
udviklingsplan i 2020.  
 



6. Vedtagelse af justeret budget for 2019, samt vedtagelse af budget for 2020 og 
fastsættelse af kontingent for 2020 
 
Justeret budget for 2019  
Shelter gruppen ønsker at øge deres budget med 15.000 kr til fortsat istandsættelse og 
vedligeholdelse. 
 
Justeringen blev vedtaget og budgettet for 2019 godkendt 
 
Fastsættelse af kontingent for 2020:  
Divisionsledelsen foreslår at kontingentet forbliver uændret i 2020.  
Forslaget blev vedtaget 
 
Vedtagelse af budget  2020:  
Budgettet for 2020 blev vedtaget 
 

7. Valg af en eller to divisionschefer, divisionskasserer og øvrige medlemmer af 
divisionsledelsen 

 
Divisionsmedlemmer valgt for 2 år i 2018- ikke på valg i år: 
Divisionschef: Kristian Folmer Madsen 
Kasserer: Claus Museth 
Ina Ravn 
Ege Schmidt  
Estrid Jurlander- fratræder før tid 
 
På valg for perioden 2019-2020: 
Mai Choe Thode: Genopstiller ikke 
Benjamin Riise Hansen: Genopstiller ikke 
Camilla Kjærgaard Hansen: Genopstiller ikke 
Jesper Svensson- Genvalgt for 2019-2020 
Johanne Falk- Genvalgt for 2019-2020 
Magdalena Cieszynska- Valgt for 2019-2020  
 
Opstiller:  
Allan Hjort Andersen- valgt  
Julie Sjøholm -valgt 

 
a. Valg af antal medlemmer til divisionsledelsen  

Fastsat til: 10 divisionsmedlemmer her under 1 divisionschef og 1 
divisionskasserer, 
 
Valg af revisor og revisorsuppleant  



Magnus Gundersen Lihn fra Yggdrasil gruppe blev valgt 
Carsten Iversen blev valgt som revisor suppleant 
 

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

a. Se de udsendte beretninger 
9. Beretning fra spejdercentre og større arrangementer herunder Egemose Centret, 

Gillastugan, Sværdkamp, Vatelunden, Sølvøkseløbet og Oak City Rally. 
a. Se de udsendte beretninger 

10. Valg af repræsentanter til  
a. Friluftsrådet Kreds København  

i. Magnus Gundersen Lihn - genvalgt 
b. Frederiksberg Samråd 

i. Mette Grønvold og Claus museth- genvalgt 
c. Københavns Samråd. 

i. Sune Vuorela- genvalgt 
11. Valg af repræsentanter til  

a. Egemose Centret 
i. Palle Svensson - ikke på valg  

b. Gillastugan 
i. Claus Museth- genvalgt  

c. Vatelunden 
i. Steen Colliander - genvalgt  

d. Oak City Rally. 
i. Paul Erik Sørensen -genvalgt  

12. Eventuelt. 
 

Vatelunden vil meget gerne have nogle flere kræfter ind i hytteudvalget og grupperne må meget 
gerne leje hytten mere, da få bruger den.  

 
Samrådet KBH: Sune Informere om at grupperne skal være opmærksom på at der er kommet 
skærpet krav til hvordan regnskab og budget skal opstilles, for at kunne få tilskud. Denne mail 
skulle være kommet ud til gruppe kasserer den 21 december 2018.  Medlemsservice 
understøttet desværre ikke dette opsætning krav. Der er kasserermøde den 6 maj hos 
kommunen, hvor der er mulighed for mere viden.  
 
Korpselsen præsenteret tankerne bag udkastet til den nye udviklingsplan.  
 
Indkomne Forslag: 
 
Forslag 1: Overskud i forbindelse med store arrangementer under divisionen 
Der stilles forslag, om overskud i fremtiden kan opspares for hvert arrangement, 
således, at det kan bruges ved fremtidige arrangementer og ikke skal afregnes hvert 



år. 
 
Begrundelse: 
Under Absalon Division laves der hvert år en række arrangementer til glæde og gavn 
for spejdere i alle aldre i og uden for Absalon Divisions grupper. 
Det er pt. Sølvøkseløbet, Sværdkamp og OAK-CITY rally. 
Efter hvert arrangement aflægges der regnskab over for Absalon division og 
over/underskud udlignes. 
Vi vil stille det forslag at overskud i fremtiden kan opspares for hvert arrangement, 
således at det kan bruges ved fremtidige arrangementer og ikke skal afregnes hvert 
år. Opsparingen skal foregå på en bank konto for hvert arrangement tilhørende Absalon 
Division, hvor arrangements ansvarlige får fuldmagt til kontoen sammen med 
kassereren i Absalon Division. Det skal være frivilligt om arrangementet ønsker at indgå i 
ordningen, eller ønsker at udligne over/underskud efter hvert arrangement. 
 
Forslagsstiller: 
Paul Erik Sørensen 
Fremsat på vegne af OAK-CITY rally  
 
Forslag 2: Bemyndigelse til salg af Bavnen  
Divisionsledelsen stiller forslag om, at divisionsrådet bemyndiger divisionsledelsen til at sætte 
Bavnen til salg inden for de næste to år. 
 
Begrundelse: 
Absalon Division ejer en spejderhytte oppe i Ganløse – Bavnen – som administreres og passes 
af et hytteudvalg under divisionsledelsen.  
Igennem de seneste år har det svingende med udlejningen til divisionens grupper af Bavnen. 
Ligesom der flere gange har været efterspørgsel på hænder til hjælp af den løbende 
vedligeholdelse af hytte og grund. Hytten trænger til løbende renovering for fortsat at kunne 
være brugbar, senest måtte taget skiftes i 2018, for at hytten var brugbar til udlejning. Den 
nuværende divisionsledelse ser Bavnen, som et godt aktiv, og vi er glade for at kunne give 
grupperne mulighed for at leje en hytte til billige penge, men vi erkender også, at der skal findes 
en holdbar løsning på den lange bane. Som det blev pålagt divisionsledelsen på det 
ekstraordinære divisionsrådsmøde den 3/10/2018, har vi undersøgt muligheden for et salg, og 
vi er af den forventning, at det er muligt at sælge Bavnen til en af divisionens grupper, således 
den fortsat kan komme divisionens spejdere til gode, og samtidig være sikret fortsat brug. Skulle 
der sidde grupper derude, som endnu ikke har tilkendegivet interesse for et køb, kan man 
kontakte divisionscheferne for mere info om et køb af Bavnen. På nuværende tidspunkt er vi 
igang med at indhente en vurdering af Bavnens salgspris.  
 
Forslagsstiller: 
Divisionsledelsen 
 



Kommentarer til årsregnskabet 2018: 
 
Årets regnskab for spejderarbejdet viser et underskud på ca. kr. 48t. Dette skyldes et tilskud til 
Bavnen på kr. 135t. Beløbet er blevet anvendt til nyt tag på Bavnen og på toiletbygningen. 
Trækker man dette beløb ud af regnskabet vil man se at der et overskud. Der er i år brugt 
mindre end budgetteret på grenarbejdet og vores egne arrangementer. Arrangørerne af vores 
løb har igen i år ydet en stor indsats og har været gode til at holde deres egne budgetter og lidt 
til.I alt er der brugt ca. kr. 48t mindre end budgetteret. 
 
De eksterne arrangementer har bidraget med et lille overskud.  
 
Derudover har vores dygtige og flittige shelterfolk skaffet sponsorat og har sammen med 
håndværkere været med til at lave forbedringer på vores sheltergrund. Dette har resulteret i et 
overskud på kr. 20,8t. 
 
Bavnen udviser et stort underskud, men det dækker over investeringen i et tiltrængt nyt tag. I alt 
er der investeret kr. 285t i dette. Ser man bort fra denne store investering i tag og tilskuddet fra 
spejderarbejdet, ville Bavnen have udvist et overskud på ca. kr. 47t. 
 
Claus Museth 



Påtegning af referat:  
 

Divisionschef: 

Kristian Folmer Madsen 

 

 

 

 

Dato: 1/4/2019 

 

 

Dirigent: 

Helene Schiermer  

 

 

 

 

Dato: 1/4/2019 

Kristian Folmer


Kristian Folmer



