
DIVISIONSRÅDSMØDE 2017 

Kong Knud Division 
Mandag d. 24. april 2017 kl. 19.30 til 21.30

Gildehuset, 
Højstrupvangen 1, 5200 Odense V

Dagsorden
Beretninger

Dagsorden
1. Valg af dirigent og referent  
2. Beretning fra divisionsledelsen med særlig fokus på, hvad divi-

sionen har gjort for at fremme spejderarbejdets værdier og ud-
vikling 

3. Fremlæggelse af årsregnskabet for det foregående år til godk-
endelse  

4. Behandling af indkomne forslag (sendes til DC’erne senest 10. 
april 2017 på mail dc@kongknud.dk)

5. Væsentlige beslutninger om divisionens fremtid, herunder:  
5.1. Forelæggelse af divisionens udviklingsplan med indsatsom-

råder for indeværende år 
5.2. Beslutninger i øvrigt om divisionens udvikling, spejderarbe-

jde mv. 
6. Vedtagelse af justeret budget for indeværende år og vedtagelse 

af budget og fastsættelse af Divisionskontingent for det føl-
gende år. 

7. Fastsættelse af antallet af divisionsledelsesmedlemmer under 
hensyntagen til § 29.2.  

8. Valg af 1-2 divisionschefer, divisionskasserer og øvrige 
medlemmer af divisionsledelsen  

9. Valg af revisor og 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. Andre er 
også velkomne.

 



Oversigt over “divisionspersoner”
Divisionsledelsen
• Rikke Molin (DC)
• Karin Ravnkilde (Kasserer)
• Mie Blomberg
• Anders Christian Nielsen - på valg (modtager ikke genvalg)
• Oliver Nordestgaard
• Jes Kristensen - på valg (modtager ikke genvalg)
• Kim Malchau (web)
• Stinna Rasmussen

Repræsentanter
• BP-Fonden: Bente Bech Jakobsen, Knud Hollenbo
• BUS: Karin Ravnkilde
• Danmarkssamfundet: Stinna Rasmussen
• Det Rådgivende Friluftsudvalg: Karin 

Ravnkilde
• Friluftsrådet: Rikke Molin
• Hylkedam: Tom Knudsen
• Skovbrynet: Claes Pedersen - på valg

Beretning fra Divisionsledelsen
- af Rikke Molin, Divisionschef

I 2016 har mikroerne afholdt mikrodag,  og minier fra hele divisio-
nen har været på Hylkedam i maj måned. Juniordivi blev afholdt på 
Skovdam, og troppen var på Øghaven - begge to i samme week-
end i april.  OST blev ikke afviklet, men seniorerne har set hinan-
den ved flere andre lejligheder.

Der har løbende været afholdt divisionsledelsemøder og gruppele-
dermøder. Det er ofte de samme grupper vi ser til GL-møderne, og 
der er enkelte grupper som vi næsten aldrig ser. Kom med - vi 
savner jer!

Divisionsledelsen var til stede på de fleste af grupperådsmøderne i 
foråret 2016. Der blev i november afholdt forkorpsrådsmøde for 
ledere. I efteråret afholdt divisionsledelsen også en udviklingsdag 
med støtte fra korpsets konsulenter. 
Flere grupper har i 2016 været tilknyttet udviklingsforløb med Peter 
Erkman. Forløbene betales af Odense Kommune.

Divisionens ledere var i 2016 inviteret til lederarrangement en aften 
i efteråret, vi var i Odense Zoo.  Der var spændene rundvisning 
efter lukketid og kagehygge. 25 ledere fra divisionen deltog.

Flere af grupperne i divisionen har med stor succes startet fami-
liespejd op, og mange små nye spejdere og deres familie har heri-
gennem fået mulighed for at prøve spejderlivet. 
Odense Tamburkorps har lejet 13. Odenses hytte fra 1.3. 2016, da 
hytten ligger på kommunal grund skulle Odense Kommune godk-
ende både lejekontrakt og lejens størrelse, det var ikke nemt.  
Gruppen har nu fundet sig tilrette, har forbedret akustikken og 
malet hele hytten indeni. 
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På Øghaven er toiletterne blevet repareret, og så har vi modtaget 
4.000 kr. til en ny flagstang. 

Ravnedam er blevet færdig, og i skrivende stund er de sidste reg-
ninger ved at blive betalt. Hytten blev indviet i sommer, og der var 
både tamburkorps med musik i og grillpølser til de mange frem-
mødte. Der har været langt enormt mange kræfter i projektet og 
både håndværkerne, arbejdsgruppen såvel som Karin Ravnkilde, 
har virkelig knoklet igennem. Resultatet er at vi nu har en lækker 
hytte med moderne overnatningsfaciliteter. Hytten er allerede godt 
booket, så det tegner godt for Ravnedam.

På medlemssiden er vi igen i år gået frem, divisionen ligger nu på 
ca. 1420 medlemmer pr. 16/3-17. De sidste mange år har det hvert 
år været en lille fin stigning i antallet af medlemmer, og det er rigtigt 
flot. 

Tak fordi I endnu et år har knoklet, og givet så meget til alle de børn 
og unge, som er en del af spejderfællesskabet i Kong Knud Divi-
sion. 

Tak for jeres helt enorme engagement og jeres mange, mange 
timers frivilligt arbejde. 

På divisionens vegne, 
Rikke Molin.

Beretning fra minigrenen
- af Gitte Sandal, kontaktperson for minigrenen

Minigrenen har traditionen tro afholdt to fællesarrangementer for 
spejderne, og haft 2 ledermøder. Derudover har arbejdsgrupperne 
mødtes for at planlægge arrangementerne.
I maj blev der afholdt Miniskæg på Hylkedam med ca 170 delta-
gende minier. Emnet var rumrejse, og minierne blev trænet til at 
være astronauter både lørdag og søndag. Det blev bygget rum-
raketter af rafter - de fløj ikke så højt, men var gode til at øve 
besnøringer på.
I september holdt vi efterårsarrangement i Jernalderlandsbyen, og 
her deltog ca 200 minier. Det var en rigtig hyggelig aften med godt 
vejr, og der blev både ofret til guderne, kastet en snor, lavet amulet-
ter og jernaldermad.
Minilederne skal ikke holde sig tilbage for at deltage i planlægn-
ingsgrupperne, vi holder nogle hyggelige møder, og deles om op-
gaverne. De grupper, der deltager med spejdere, er ligeledes 
forpligtede til at stå på post/ aktivitet.

Beretning fra Danmarkssamfundet
- af Stinna Rasmussen

Danmarks-Samfundet er glade for de efter længere tids arbejde har 
fået fastslået at de er berettiget til at bruge den lukkede kongekrone 
i deres logo, som har været brugt i rigtig mange år på blandt andet 
de små flag der sælges på Valdemarsdagen.

Salget af Valdemarsflag er faldet en smule hvorimod tallet af 
medlemmer er gået en lille smule frem. Det er gennem disse to in-
dtægter Danmarks-Samfundet kan tildele foreninger faner og flag.
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Ved årets Valdemarsfest i Den Fynske Landsby 
var det dejligt at se der var en del spejder 
uniformer, og i år var der også flere Fynske 
spejdergrupper der fik overrakt fane eller 
flag.

Det er en hyggelig aften med en lidt 
højtidelig stemning. Os der deltog i 

faneborgen fik endda mulighed for et lynkur-
sus i korrekt håndtering af fanen.

Danmarks-Samfundet har i 2016 igen besvaret henvendelser 
omkring korrekt brug af flag og fane. Således har de enkelte gange 
påtalt misbrug af det nationale symbol.

Der er så småt begyndt at blive sat fokus på den fejring der skal 
ske i 2019, hvor Dannebrog har 800 års fødselsdag. Her ønsker 
man en del fokus på brug af Dannebrog og dets historie.

Har du allerede nu fået lyst til at vide 
mere om Dannebrog og dets historie, så 
opfordres der til at kigge på hjemmesi-
den www.danmarkssamfundet.dk

Her kan man læse om korrekt brug af 
vores flag, hvordan man bærer en fane 
og meget mere. Ikke mindst er det her 
man også har mulighed for at melde sig 
ind, hvis man ønsker at støtte det gode 
arbejde, der bliver gjort for bevaringen 
og udbredelsen af vores flotte Dan-
nebrog. 

Beretning fra BUS
- af Karin Ravnkilde

Der har ikke været de store aktiviteter i det forløbne år. Et repeti-
tionskursus i 1. hjælp blev ikke gennemført på grund af manglende 
tilmeldinger.

I forbindelse med Spejdernes Lejr 2017 har vi formidlet kontakt til 
spejdergrupperne i de forskellige korps. Vi har holdt et møde med 
Vivian Glasdam fra Odense Kommunes Fritidsafdeling, hvor vi fik 
orientering om udvikling i kommunen og projektet med Peter Erk-
mann som fortsætter i 2017.

I år har vi afholdt et grundkursus i 1. hjælp med 14 deltagere ho-
vedsagligt fra DDS og FDF.

BUS giver fortsat 50 % støtte til lokale PR udgifter. Reglerne findes 
på www.BUS-Odense.dk

Beretning fra Kulturregion Fyn 
(Amtspenge)
- af Karin Ravnkilde

Der er ikke sket noget nyt. Aftalen med ministeriet løber til 
og med 2018. Hvad der derefter sker, er uvist. 

Vores redegørelse blev godkendt uden bemærkninger. DDS fik 
155.610 kr., hvoraf de 72.730 kr. gik til Kong Knud Division. Pen-
gene fordeles efter medlemstal under 25 år. 

Der er fundet en ny revisor til at revidere regnskabet. Der skal 
skrives en ny redegørelse inden 1.5. hvilket jeg er i gang med.
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Der skal være nyvalg til repræsentationen i Kulturregion Fyn i 
efteråret 2017 efter kommunalvalget. Formanden Ib Ketelsen  
stopper. Der bliver plads til nye kræfter. Der er lidt færre penge til 
uddeling i 2017.

Beretning fra Hylkedam
- af Tom Knudsen

Hermed følger årets beretning fra Hylkedam. Det har været lidt af et 
”mellemår” hvor vi har forberedt os på Hylkedams første fase af en 
forhåbentlig større renovering. 

Vores forskellige patruljer har 
fundet deres arbejdsrytme, for-
retningspatruljen har styr på 
udlejning og økonomi, udepa-
truljen har styr på udeområdet, 
og ejendomspatruljen forsøger 
på at opretholde standarden på 
Hylkedam. Udlejning har været 
på det jævne, næsten hver 
weekend har dog været besat, 
og der har været et par store 
udlejninger i sommeren. Plan 
har jo også besøgt os. Rent 
økonomisk er det ok. 

Vi har som sædvanligt afholdt 
vores månedlige arbejdsaften-
er, 2 stk. arbejdsweekender, og 
har derudover været på 
Hylkedam når det har været 
nødvendig. Forretningspatrul-

jen er også begyndt at holde 4 årlige møder, for at følge op på 
Hylkedams standard.

Udepatruljen har udført et stort stykke arbejde med beskæring af 
bevoksning ved vejen, fældet dårlige/farlige træer, og har holdt os 
selvforsynet med brænde til hytten. Derudover har de flittigt brugt 
vores traktor, og holdt vores lejrpladser pæne.

Ejendomspatruljen fik færdiggjort rafteladen, således at det nu er et 
perfekt rum til aktiviteter, og lejerne har allerede brugt det fuldt ud. 

Vi har også 
overdækket vores luft 
til luft varme i toilet-
bygningen. Hytten har 
hvert forår, og efterår 
fået en stor 
rengørings overhaling. 
Der er blevet skiftet et 
defekt toilet, nyt 
køleskab er blevet sat 
ind, og opvaskeren 
har fået et eftersyn. Vi 
har også fået oplagret 
vores nye køjer,

Derudover har vi i de-
cember gjort klar til 
det store ryk ind af 
håndværkere, til den 
første fase af 
Hylkedam’s renover-
ing. Vi har allerede 
nu, fået erstattet vores 
elvarme med et luft til 
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vand system. Et system som vi venter os meget af, blandt andet en 
stor besparelse i el udgifter.  Vi kan dog allerede nu mærke en hel 
anden varme i hytten.
Vores soverum er blevet renoveret med nye gulve, lys maling, og 
en dør med glas, i hvert rum. Det ene soverum er blevet udvidet 
med den gang der var fra indgangen til terrassen. Dette giver fire 
soverum, der er lyse og venlige at komme ind i. Inden d. 1/4 håber 
vi at have sat nye køjer op. Der hvor 
der er højt til loftet vil der blive sat 3 
etagers køjer op, og alle køjer får 
nye madrasser. Gangene er blevet 
malet, og også yderdørene er blevet 
erstattet med glasdøre. Dette giver 
et helt nyt, og venligt lys i vores in-
dgange. Derudover har lederrum-
met fået nyt maling. 

I sommeren 2017 håber vi at få ud-
skiftet vores gamle tag, der har tjent 
os siden 1976, så det trænger. Det 
bliver et sort tag med tagpap.
Du har måske hørt om Korp-
sledelsens nye strategi for ejen-
domsområde. En strategi der går på 
at gøre ejendommene mere lokalt 
styrede, blandt andet ved et evt. 
selveje af grupper, divisioner eller 
centre. Hvad dette kommer til at in-
debærer for Hylkedam ved vi endnu 
ikke. Den næste tid må vise hvad 
vej det går.

Til slut vil vi igen sige at hvis nogle 
af jer har lyst til at hjælpe os in-

dimellem, eller indgå i udvalget, er i meget velkomne. Vi er super-
gode til at hygge os, og der er altid plads til nye folk. Følg os på 
Facebook, https://www.facebook.com/groups/hylkedam/, eller Kong 
Knuds facebookside. Begge steder lægger vi af og til, billeder og 
kommentarer ind, når vi er på Hylkedam. 
I 2017 har Hylkedam 70 års jubilæum, det vil vi naturligvis også fe-
jre men mere om det senere på året. 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Beretning fra Friluftsrådet
- af Rikke Molin

Der blev afviklet et repræsentantskabsmøde i foråret i marts med 
temaet ”Ny regering – Ny virkelighed”. Desuden var repræsen-
tantskabet den 25. september i Kerteminde, og fik her mulighed for 
at opleve Syberglandet. En seminardag blev afviklet i efteråret på 
Kulturmaskinen, hvor mange spejdere fra hele landet deltog. 

Vær opmærksom på at Friluftsrådet pr. 10. Marts 2017, har indført 
et midlertidigt stop for at søge om tilskud fra udlodningsmidler til 
friluftsliv. Omkring 1. Juni vil der komme nye retningslinjer for frem-
tidige ansøgninger. 

Se mere her: 
http://www.friluftsraadet.dk/indhold/tilskud-til-friluftsliv-midler-
tidig.aspx

Nærmere information om Friluftsrådets arbejde fås her: http://
www.friluftsraadet.dk/indhold/lokale-kredse/find-din-kreds/kreds-
fyn-nord.aspx

Kredsbestyrelsen har udgivet en folderen ”Friluftsliv i Odense”. 
Folderen rummer  forslag til friluftspolitik i Odense kommune. 
Find den her: (http://www.friluftsraadet.dk/media/192275/odense-
samlet-web.pdf) . 
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