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Dagsorden  
1. Valg af dirigent og referent  

2. Beretning fra divisionsledelsen med særlig fokus på, hvad divisionen har gjort for at fremme 

spejderarbejdets værdier og udvikling  

3. Fremlæggelse af årsregnskabet for det foregående år til godkendelse  

4. Behandling af indkomne forslag  

5. Væsentlige beslutninger om divisionens fremtid, herunder:  

5.1. Forelæggelse af divisionens udviklingsplan med indsatsområder for indeværende år  

5.2. Beslutninger i øvrigt om divisionens udvikling, spejderarbejde mv.  

6. Vedtagelse af justeret budget for indeværende år og vedtagelse af budget og fastsættelse af 

divisionskontingent for det følgende år.  

7. Fastsættelse af antallet af divisionsledelsesmedlemmer under hensyntagen til § 29, stk. 2.  

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

9. Valg af revisor og evt. revisorsuppleant.  

10. Skriftlig eller mundtlig beretning fra divisionens repræsentanter i diverse udvalg  

11. Beretning fra spejdercentre og større arrangementer, jf. § 50, og tilsvarende, tilknyttet divisionen  

12. Eventuelt.  

Der bliver serveret frugt og kage.  

Alle grupper har valgt 5 repræsentanter til divisionsrådet. 

Vi følger de til enhver tid gældende råd i forhold til bekæmpelse af Covid-19 
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Oversigt over Divisionspersoner 
Divisionsledelsen 

• Andreas Esbech (Divisionschef) – Ikke på valg 

• Karin Ravnkilde (Kasserer) – På valg, villig til genvalg 

• Anders Beck Larsen – Ikke på valg 

• Nicklas Schaldemose Jensen – Ikke på valg 

• Lars Jensen – På valg, villig til genvalg 

• Michael B. Petersen – På valg, ikke villig til genvalg 

• Oliver Nordestgaard – På valg, ikke villig til genvalg 

• Andrea Skrydstrup-Henningsen (Django) – Ikke på valg 

• Esther Lange (Thøger) – Ikke på valg 

Repræsentanter 

• BP-Fonden: Bente Bech Jakobsen, Knud Hollenbo 

• BUS: Karin Ravnkilde 

• BUS: Jesper Pedersen, Camelot 

• Danmarkssamfundet: Stinna Rasmussen 

• Kulturregion Fyn: Karin Ravnkilde 

• Friluftsrådet: Rikke Molin 

• Skovbrynet: Claes Pedersen 
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Beretning fra Divisionsledelsen 
Når denne beretning skrives er det i skyggen af Covid-19 og de udfordringer vi alle har haft i den 

forbindelse. Ikke mindst har vi måtte indstille alle spejderaktiviteter i hele divisionen og vi har skullet finde 

alternative løsninger til at afholde alt fra de ugentlige spejdermøder til Skt. Georgsdag. I divisionsledelsen 

er vi dybt imponerede over den kreativitet og vedholdenhed, som I grupper har vist, og som bekræfter at 

spejderånden i den grad lever. Det er samtidig i denne skygge at vores udviklingsplan og budget skal 

vedtages.  

I 2019 fik vi genoplivet en gammel tradition, Midsommerfesten. Vi gjorde det i et forsøg på at gøre 

spejderne i Odense og Otterup mere synlige og samtidig give en god aften til både spejdere og ledere i 

divisionen. Genoplivningen var dog ikke uden udfordringer. Adgangsforhold og sikkerheden i Den Fynske 

Landsby, sætter nogle begrænsninger for hvilken underholdning vi kan tilbyde. Derudover så gik den gamle 

profeti om ”Det regner altid til Midsommerfesten” i opfyldelse. Regnen rykkede os tættere sammen og 

bekræftede endnu engang at spejdere ikke lader sig slå ud af en smule regn. Udfordringerne til trods, så 

mener vi at Midsommerfesten er en succes og det er blevet vedtaget at gentage den i 2021. 

Grenaktiviteterne er stadig en stor del af divisionen, fra divisionsledelsens side er vi dybt taknemmelige for 

den indsats der bliver lagt i de enkelte grene for at sikre at vi hvert år kan afholde Mikrodag, Miniskæg, 

Junior- og Tropsdivi. I følge vores tal har 410 spejdere deltaget på de fire arrangementer. Hertil kommer at 

både mini- og juniorgrenene har efterårsarrangementer, hvor vi ikke har deltagerantal fra. 

Arrangementerne bliver planlagt og afviklet af afdelingslederne i de enkelte grene, og i tropsgrenens 

tilfælde i samarbejde med et lille udvalg. Til alle jer der står for divisionens grenarrangementer skal lyde en 

enorm tak. 

2019 bliver, som det ser ud nu, desværre det sidste år hvor vi kan afvikle Tempus-løbet. Løbsledelsen har 

ikke kunne finde nogen, som ville overtage posten. Så med mindre nogen melder sig, så kan vi ikke længere 

tilbyde et løb til den nye trop. 

Investeringerne i Ravnedam har vist sig at have hjulpet. Hytten har været enormt populær og gav i 2019 

overskud for første gang.  

I 2019 deltog vi også i 50-års jubilæet hos Camelotspejderne. Et meget hyggeligt arrangement ved Skt. 

Klemenshallen, hvor der var aktiviteter for både store og små. Der skal lyde endnu et tillykke med de 50 år 

og et håb om 50 år mere. 

På vegne af Divisionsledelsen 

Andreas Esbech, Divisionschef  
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Udviklingsplan 
I 2020 vil vi forsøge at kigge på rekruttering og fastholdelse af frivillige. Det er en tilbagevendende 

udfordring for stort set alle grupper og vi mærker det også i divisionsledelsen. Derfor vil vi fokusere 

divisionens arbejde på to hovedområder, som bliver jobbeskrivelser for frivillige i Kong Knud Division og at 

styrke det lokale lederfælleskab, både i divisionen og i de enkelte grupper. Vi anerkender dog også at en 

stor del af 2020 er gået og det derfor kan være svært at udvikle sig på den korte tid der er tilbage. 

Jobbeskrivelser 

I første omgang vil vi arbejde med at skabe et katalog over de frivillige funktioner, som er knyttet til 

Divisionens roller. Kataloget skal indeholde funktionsbeskrivelser for alle de opgaver, som divisionen 

varetager. F.eks. skal det defineres hvad der er Divisionschefens og hvad der er Divisionskassererens 

opgaver. Herudover skal der defineres andre opgaver, så som arrangementsansvarlig, og hvilke 

forventninger, der er til denne funktion. Kataloget skal ligge frit tilgængeligt på Kong Knuds hjemmeside, så 

det er nemt for alle der er interesserede i funktionerne at tilgå dem. 

Samtidig vil vi hjælpe grupperne med at definere lignende jobbeskrivelser til at bruge på en lignende måde 

for de funktioner der ligger i gruppen. 

Alt dette skal gennemføres med udgangspunkt i det materiale, som DDS har indsamlet i hæfterne Den 

Gode Gruppe og Den Gode Division. 

Styrke det lokale lederfællesskab 

Vi vil igen sætte fokus på lederfælleskabet. Der er rigtigt mange frivillige i Kong Knud Division, som yder en 

kæmpe indsats for at sikre at vi kan tilbyde spejderaktiviteter i Odense og Otterup. Den indsats skal 

værdsættes og det ønsker vi at gøre ved at lave arrangementer, som har til hensigt at være en hyggelig 

aften for ledere og andre frivillige, men som samtidig har et element af inspiration eller læring. 

Vi vil forsøge at få stablet flere kurser på benene, som skal hjælpe med yderligere inspiration og læring. Vi 

ønsker kurser til både nye og erfarne ledere, men som altid er det kun i grupperne i reelt kender behovet, 

derfor har vi behov for hjælp til hvilke kurser vi skal forsøge at tilbyde.  
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Andre beretninger 
Beretning fra Mikrogrenen 

Endnu et år er gået og som de sidste år har vi haft en mikrodag. Denne gang var vi hos Odins Odense hvor 

ungerne havde en hyggelig og lærerig dag så jeg vil gerne takker dem for at vi måtte komme og holde vores 

løb der. Vi havde både kimsleg med gamle og nye ting, et besøg hos guderne som havde en kode, hvorefter 

vi gik ned og ofrede. Ja der forgik en masse sjov den dag. I år skal vi ud i den store og farlige jungle som går 

under navnet Holeskov og lede efter Tarzans bedste ven Terk. Det skal nok blive sjovt. Det var det for 

denne gang, glæder mig til at se hvad fremtiden bringer. 

Jesper - DAMik 

Beretning fra Kulturregion Fyn (Gammelt Amt) 

I referatet fra 29.5.2019 skriver de først, at der bliver 5% reduktion af tilskuddet, for senere at skrive, at 

Slots-og Kulturstyrelsen har meldt tilbage, at der er usikkerhed om tilskuddet. Siden har vi ikke hørt noget 

om de videre forhandlinger. Næste møde i Kulturregionen er 19.3.20, hvor vi forhåbentlig får mere 

information. De har dog anmodet om medlemstal for 2020. 

Karin Ravnkilde 

Beretning fra BUS i Odense. 

Der er afholdt 1 repetitionskursus og 1 grundlæggende kursus i 1. Hjælp.  

Vi har holdt et møde med en repræsentant fra Fritidsforvaltningen. Under sparerunden i forvaltningen er 

vores område gået fri. Dvs. at aktivitets- og lokaletilskuddet er uændret. 

Der er heller ikke rørt ved 2:1 puljen. Arrangementspuljen, den der kunne søges til Spejdernes Lejr er blevet 

slettet. 

Mødeaktiviteten har været lav. Vi mødes typisk før møderne i Folkeoplysningsudvalget, men da emnerne 

på dagsordenen ikke have relevans for os, har vi ikke mødtes. 

Karin Ravnkilde 

  



Divisionsrådsmøde 24. august 2020 
Side 7 

 

Beretning fra Friluftsrådet 

2020 bliver naturens år. Friluftsrådet, DR, Naturstyrelsen og Danske Naturhistoriske Museer er gået 

sammen om et projekt, der skal give befolkningen naturoplevelser. Spejderne kan være med, og benytte 

denne øgede opmærksomhed, til at skabe fokus på de aktiviteter vi laver. Der er allerede en platform - 

https://voresnatur.dk/ 

Her kan oplevelser og aktiviteter søges og deles. Og hvis man søger på Odense kommune, er det ikke 

voldsomt mange tilbud der er lagt op på nuværende tidspunkt. Så, hvis I alligevel inviterer til 

midsommerfest, laver åbent spejdermøde for kvarterets børn, eller inviterer naboerne til at besøge 

spejdergrunden - så smid det da op her, og få gratis hjælp til at nå længere ud.  

Der ud over er der øget fokus på fordelene ved at bruge naturen. Både naturen som helbredende rum, og 

naturen som aktivitetsrum. 

Børnenes naturkanon beskriver oplevelser som alle børn skal prøve. Som spejdere taler det lige ned i vores 

praksis, men det er ikke alle børn som er så heldige, at de får disse oplevelser med, helt naturligt. På 

hjemmesiden er der forslag til hvordan vi som forening kan indgå i projektet, og der er links til materialer til 

bestilling eller til download. 

Se her: https://borngrorinatur.dk/foreninger 

Der kan naturligvis stadig søges om tilskud til friluftsliv. Udlodningsmidlerne åbnes igen op for ansøgning i 

februar 2020. Lokalforeningspuljen har næste frist den 1/5 - så I kan godt nå at sparke jeres fede ideer ind 

til Friluftsrådet. Der er lidt forskal på de to puljer, se inspiration, og mere info på hjemmesiden. 

Her: https://friluftsraadet.dk/tilskud-til-friluftsliv 

I er også meget velkomne til at kontakte undertegnede :) 

Spejderhilsen, 

Rikke Molin 

rikke@biomolin.dk 

https://voresnatur.dk/
https://borngrorinatur.dk/foreninger
https://friluftsraadet.dk/tilskud-til-friluftsliv

