
Dagsorden 31/8-17 
1. Status for igangværende projekter 

a. Divisionens telte 
i. Frisenette har tilbudt at stå for at holde styr på hvem, der har 

hvad i divisionen. Det kræver en større indsamling af materiel, 
som faciliteres af divisionsledelsen. 

ii. Der findes en liste over divisionens telte på et USB stik. Torben 
finder den frem og sender det ud. 

iii. Anders Vahlgren tager kontakt til Thomas Frisenette og 
koordinerer indsamling af grej fra grupper.  

iv. Der skal findes et system for tilbagelevering og under hvilke 
forhold, der kan udlånes. Der kan eventuelt lånes systemer fra 
andre grupper/divisioner. 

2. Økonomi  
i. Anders Mejlhede fremlagde divisionens foreløbige regnskab. Det 

går stadig godt.  
ii. Den internationale pulje uddeles her i efteråret. Der er ikke 

mange ansøgere. 
iii. Vi har til enkelte arrangementer oplevet at der ikke er kommet 

depositum retur fra hytteleje. Dette skyldes at grupperne der har 
lånt hytterne ikke har holdt kontakten til hytteudlejer efter brug. 

b. Contra kontingent 
i. Thomas Sterndorff fremlagde visionen for Contra for 

divisionsledelsen.  
ii. Forslaget er vedtaget. Mølleå division støtter med de foreslåede 

1175,-. Der budgetteres med 1500,- årligt for at imødekomme 
fremtidig udvikling. 

3. Nyt fra fonden 
i. Der er stadig udfordringer omkring salg af høveltehytten. Salg af 

udstykningerne er sat på pause, da der skal bygges en støjvold 
ved grundene.  

ii. Ved høbjerghus er det sidste korn høstet på de nye områder, så 
nu er der ved at være plads til os. Det sidste er ved at være på 
plads i forhold til kort- og matrikelstyrelsen, da der er flere 



matrikler der skal slås sammen. Til sidst mangler der kun lidt PR 
omkring vores nye lækre grund. 

iii. Forslag til udvidelse af Høbjerghus er efterspurgt hos den 
originale arkitekt. Forslagene fremlægges for fondsbestyrelsen og 
divisionsledelsen inden arbejdet igangsættes. 

iv. Jubilæumsarrangementet d. 2/9-17 har 54 tilmeldte og er 
dermed fyldt helt op. 

4. Evaluering af afholdte arrangementer 
a. Spejdernes lejr 

i. Der var et stærkt fremmøde, da alle gruppe på nær vikingerne 
var repræsenteret. 

ii. Generelt er der stor tilfredshed med arrangementet set fra 
divisionsledelsens side på trods af de udfordringer der har været. 

iii. Seniorerne holdt fællesdag på lejren til stor glæde for klanerne i 
divisionen. 

b. Mølleåsejladsen 
i. Det var godt vejr, men deltagerantallet var lavt i år.  

ii. Arrangementet ligger lige op ad skolestart og er derfor svært at 
få engageret sine spejdere i. Der er et forslag om evt. at lave et 
for-arrangement. Dette kunne være en bygge-weekend for 
tropsspejdere ugen inden, da de gerne må deltage med en 
hjemmebygget båd. 

iii. For nogen klanspejdere er det mere attraktivt at kunne deltage i 
festen, da det kræver mange kræfter både at sejle og feste. 

iv. Divisionsledelsen overvejer hvad de skal gøre ude i grupperne for 
at få flere aktiveret, da vi synes det er et godt arrangement. 

5. Kommende arrangementer/møder 
a. Arrangere divisionsrådsmøde 

i. Vi er tilmeldt mariehøjcenteret, men Anders Mejlhede foreslår at 
vi afbestiller, da det ikke hænger sammen økonomisk.  

ii. Vi flytter til telefonfabrikken, og flytter mødet til d. 3, 4 eller 5/4. 
Lærke tager kontakt til Anders fra Bagsværd omkring booking. 

iii. Alternativt tages kontakt til Lindegården.  
b. Ledertur 

i. Overføres til ledelsesweekend. 
c. Korpsrådsmødet  



i. Mathias og Torben deltager med divisionens stemmer. 
ii. Der arbejdes for at komme med fællestransport med Bernstorff 

division. Herunder arbejdes for at komme med på Bernstorff 
divisions madordning. Bertha tager kontakt til Jacob Rørdam 

iii. Divisionsledelsen skal arrangeres for-korpsrådsmøde. Evt. 
sammen med de nærliggende divisioner.  
På dette møde skal der lægges vægt på hvem de enkelte 
kandidater er og hvad de står for. Anders Vahlgren står for at 
etablere kontakt til de andre divisioner, men kan ikke stå for at 
planlægge selve for-korpsrådsmødet.  
Der skal desuden reklameres for de fælles for-korpsrådsmøder 
afholdt af DDS. https://dds.dk/arrangement/kandidatmode-
kobenhavn  

d. Placering af næste møde (25/10) 
i. Anders Vahlgren spørger til Fortunens hytte på GL-møde d. 7/9 

e. DL-weekend 
i. Lærke sørger for at udsende dagsorden til DL-weekend d. 29.-30. 

oktober.  
ii. Ankomst kl. 18:00, Mad 18:30  

6. Opfølgning inden næste møde 
i. Kontakt til Bernstorff 

7. Tilbud til Grenledere 
i. Den tages med videre på gruppeledermøder 

8. DRAK – Danmarks Raske Alderdom Klan 
i. Gammelmandsklan. Ville gerne bruge Piledam til senioraktiviteter 

for ældre spejdere.  
ii. Divisionsledelsen vil gerne udlåne Piledam til det formål, når nu 

den bare står. Såfremt den ikke bliver overtaget af andre vil det 
give god mening at bruge den til en gammelmandsklan. 

iii. De eventuelt interesserede vender tilbage med et detaljeret 
program for hvordan de gerne vil køre det. 

9. Eventuelt 
i. Magasinet Ny-leder er udleveret og kommer med på GL-møde d. 

7/9. 
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