
DIVISIONSRÅDSMØDE 2018 

Kong Knud Division 
Tirsdag d. 17. april 2018 kl. 19.30 til 22.00

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 god-
kendelse  

4. Behandling af indkomne forslag (sendes til DC’erne senest 3. 
april 2018 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, spejderar- 

bejde 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, valg af repræsentant til BUS  

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) - på valg (modtager ikke genvalg)
• Andreas Esbech (DC)
• Karin Ravnkilde (Kasserer) - på valg (modtager genvalg)
• Mie Blomberg - på valg (modtager ikke genvalg)
• Anders Beck Larsen
• Oliver Nordestgaard
• Nicklas Schaldemose Jensen
• Kim Malchau (web) - på valg
• Stinna Rasmussen - på valg (modtager ikke genvalg)

Repræsentanter
• BP-Fonden: Bente Bech Jakobsen, Knud Hollenbo
• BUS: Karin Ravnkilde
• BUS: Ekstra medlem skal vælges (Jesper 

Pedersen, Camelot stiller op)
• Danmarkssamfundet: Stinna Rasmussen
• Kulturregion Fyn: Karin Ravnkilde
• Friluftsrådet: Rikke Molin
• Hylkedam: Tom Knudsen
• Skovbrynet: Claes Pedersen

Beretning fra Divisionsledelsen
- af Rikke Molin

Kære Spejdere i Kong Knud Division,

2017 var året hvor vi oplevede hvor store vandrestøvler egentligt 
kan være, på Spejdernes Lejr. Vi var sammen, næsten alle sam-
men – Otterup lå lidt væk fra resten af flokken. 

Spejderne fra Kong Knud hyggede sig i grupperne. Men også 
mange voksne spejdere uden lederansvar dryssede ned i diverse 
udvalg, underlejre og funktioner på lejren. Vi var mange af sted, og 
vi mødtes på kryds og tværs i mudderet udenfor Sønderborg. 

Det var også i 2017 at salget af Blæsbjerggrunden gik ind i sin ind-
ledende fase. To interesserede købere meldte sig på banen, og 
efter høring i grupperne, blev der truffet aftale om at sælge til den 
køber som i en lukket budrunde bød mest. De to interesserede 
købere var henholdsvis naboen Poul Chr. Andersen, Limkilde 
Skovbrug, og en gruppe private spejderforældre. Spejderforæl-
drene bød mest, og overtager grunden i foråret 2018. Såfremt spej-
dere i fremtiden ønsker at benytte grunden til poster eller overnat-
ninger, kan der laves aftale om dette. 

I forbindelse med salget af Blæsbjerg fik vi en ekstra opgave. Det 
viste sig nemlig, at alle vores hytter og spejdergrunde, var tinglyst til 
tidligere og nu nedlagte grupper og divisioner. Anders og Karin ind-
ledte en Sherlock Holmes-værdig jagt, og indsendte flere centime-
ter høje papirstakke som dokumentation for ejerskabet. Nu kan vi 
derfor med sikkerhed sige, at divisionen retmæssigt står som ejer 
af de ejendomme som vi i årevis har regnet med var vores. 

Udlejningen af Ravnedam går rigtig fint, og støtteforeningen knokler 
med løbende at forbedre eksisterende bygninger og det omkring-
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liggende areal. Det er et stort arbejde, og mange af divisionens 
grupper har også i løbet af året nydt godt af vores nye lækre hytte. 
Der er udarbejdet en revideret udgave af lejekontrakten, efter hyt-
ten nu har fungeret i 1½ år. 

Der blev indøvet nye kompetencer, da Kong Knud Division i sep-
tember inviterede lederne på besøg i Odins Odense Jernalder-
landsbyen. Her lærte nogle af deltagerne smedningens svære 
kunst. Andre fik fornyet respekt for datidens hårde hverdag, efter 15 
minutter ved stenkværnen i Jernalderhuset, hvor det vel lykkedes at 
kværne omkring 1dl mel. 

I april var der kombineret arealpleje og fældekursus på Øghaven. 
En flok entusiastiske savførere fik kursus af Allan Tingkær, som til 
daglig underviser på Syddansk Er-
hvervsskole.
Motorsavskurset gav introduktion til 
håndtering af saven, fældning af 
mindre træer, samt opskæring af 
træ.  

Spejdergrenene har også set hin-
anden på tværs af grupperne. Der 
var mikrodag i Tarup Davinde. 
Miniskæg på Hylkedam i april, Ju-
niordivi i starten af maj på Skov-
dam. Troppen var også på tur i maj, 
de var til divisionsturnering på 
Øghaven. Og mini samt junior fik sig 
en ekstra oplevelse i september, hvor 
der var efterårs-arrangement. Divi-
sionsledelsen har rigtig god kontakt 
med alle tovholdere på grenarrange-
menterne, og vi er glade for at I er gode til 

at byde ind og hjælpe hinanden med de fælles arrangementer på 
tværs af grupperne.

Året igennem har der været afholdt gruppeledermøder, enkelte med 
tema og oplæg udefra. Endvidere har divisionsledelsen også haft 
glæden af at deltage til flere indvielser og jubilæer. 

I grupperne tegner der sig en tendens til at nogle grupper vækster, 
og i løbet af de senere år er enkelte vokset til at være blandt Dan-
marks største. Samtidig holdes der flot balance i de mindre grup-
per, som ikke ser ud til at miste spejdere på den konto. Enkelte 
grupper er fortsat tilknyttet gruppeudviklingsforløb med Peter Erk-
man. 

På medlemsfronten har der igen i år været en lille stigning. Vi star-
tede året med at være 1437 medlemmer i Kong Knud Divi-

sion, og sluttede 2017 på 1453. Vi tror på fortsat 
fremgang, da efterhånden mange af grupperne 

har opstartet familiespejd, og i den forbindelse 
oplever en fin spejdertilgang – endda i nogle 
tilfælde også ledertilgang pga. de spejdervante 
forældre. 
 
Den nye divisionsledelse kom godt fra start, 
og forskellige an-svarsområder blev delt ud. 
Alle tager del i divisionens drift og udvikling. 
Oliver og Mie, vores to unge, har i 2017 
startet Tempusløbet for de nye spejdere i 
troppen. Løbet fik en god start, og gentages i 
2018. Mie stoppede desværre i divisions-
ledelsen efter sommerferien, da hun flyttede til 
København for at læse. Divisionsledelsen 
mødes ca. hver 2. måned igennem spej-

deråret, og kalenderen sluttede - for vores ved-
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kommende - med den legendariske pakkeleg til julefrokosten ved 
Karin. 

Til slut vil vi gerne fra divisionens side sig jer tak. 

Tak fordi I bruger jeres fritid på at afvikle spejdermøder i frost og 
sne, tak for at I igen og igen sidder på poster om natten med 
termokaffe, stjernehimmel og udklædning som nærmeste 
følgesvend. Tak for at I planlægger ture og pakker traileren i week-
enden, for at I trøster Ida når hun savner mor – og tak fordi I ved at 
den rigtige udfordring, 
kan få spejdere til at 
vokse 5 centimeter på 
en weekend.
 
Tak for utallige møder, 
fondsansøgninger, 
timer med våde telte 
og bag computerne, 
når der skal plan-
lægges program. 

Tak fordi I udfordrer 
spejderne, for at I ud-
fordrer jer selv, og for 
jeres stærke sammen-
hold på tværs af grupperne på trods af forskellighed. 

I er rygraden i Spejderbevægelsen. Uden jer – ingen spejdere.

På divisionsledelses vegne,

Spejderhilsen Rikke Molin

Beretning fra mikrogrenen
- af Kristine Øe

En dejlig søndag sidst i April 2017, samledes ca. 80 mikrospejdere, 
samt deres ledere i Kong Knuds Division, i Tarup Davinde. De var 
alle klar til at hjælpe Hullerikkerne fra Syvstammetræet. 
  
Vejret var en blanding af regn og sol, men ikke noget en mikrospej-
der ikke kunne klare. 
  

De skulle se om de kunne kende forskel på fugleklatter og 
kragelorte, se hvor mange hullerikker de kunne ramme med 
mudderklatter, om de kunne finde hvilken vej Hullerikkerne 
tog til Krageøen. Endelig skulle de se om den kunne fange 
fluer til Thorval Tusse, snige sig forbi ræven og lave mad 
sammen med Ella. 
  
Som noget nyt var løbet bygget op som et stjerneløb, med 
en centerpost, og 14 poser. Hvilket fungerede rigtig godt. 
  
Dagen blev afsluttet med underholdning af Cirkus Sort, som 
endnu formåede at tryllebinde både børn og voksne, med 
deres ildshow. 
  
En rigtig dejlig dag for alle. 

  
Dette blev min sidste opgave som Divisionens kontaktperson til 
Mikrolederne, da jeg har søgt andre græsgange. Derfor har jeg 
valgt at give stafetten videre til Jesper Christiansen fra 1. Otterup.
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Beretning fra minigrenen
- af Gitte Sandal, kontaktperson for minigrenen

Minigrenen har haft et godt år igen med 2 arrangementer med fin 
tilslutning fra de fleste af grupperne. I foråret havde vi Miniskæg på 
Hylkedam. Vi havde ”Olsenbanden ser blåt” som fantasiramme og 
der var deltagelse af 26 patruljer. Lørdag hjalp spejderne politiet 
med at afsløre Olsenbanden og var til grisefest lørdag aften – som 
sædvanlig med fantastisk bålunderholdning af Bjarne fra 1. Otterup. 
Det var HUNDEKOLDT om natten, så i år skal vi først på Miniskæg 
i juni😊  Spejderne klarede det kolde vejr flot, men i år kunne vi 
godt tænke os at sove uden hue og vanter! Søndag var der Mallor-
caaktiviteter, og selvom der ikke var Mallorca temperaturer, var det 
da ikke snevejr!

I september deltog 34 patruljer i efterårsarrangementet ”BP vender 
tilbage” ved Sortebrødrenes hytte. Laurids var den tilbagevendte 
BP, der gerne ville tjekke, om spejdere er lavet af det samme stof 
som tidligere. Spejderne var rundt på aktiviteter inspireret af gamle 
spejderdyder, bl.a lavede de ”Kør om”, hvilket er en ret enhver spej-
der skulle kunne for at få mad-duelighedstegnet før i tiden (det er 
ymer med revet rugbrød og puddersukker).

Vi har afholdt 2 miniledermøder samt planlægningsmøder for de 
udvalg, der har stået for arrangementerne. Det er lidt Tordenskjolds 
soldater, der melder sig til udvalgene, men det bliver gjort!

I år skal vi igen på Miniskæg på Hylkedam, og denne gang i Harry 
Potters univers. Mon ikke også der bliver et aftenarrangement i 
september igen?

Med spejderhilsen 
Gitte, kontaktperson for Minigrenen

Beretning fra juniorgrenen
- af Lisbeth Achton-

Boel

I Juniorgrenen har vi 
holdt ledermøder for 
at planlægge vore 2 
fælles arrangementer 
i det forgangne år. 

Det ene var Juniordi-
vi på Skovdam, hvor 
temaet var ”Patrujlen 
i Baden Powells fod-
spor”. En aktiv og 
lærerig division-
sturnering, hvor fokus 
var lagt på de tradi-
tionelle spejder-
færdigheder og 
samarbejde i patrul-
jen. 

I løbet af weekenden 
kom selveste Baden 
Powell og hans frue 
Olave Baden Powell på besøg og gik rundt og hilste på juniorspe-
jderne. Antallet af deltagere var i 2017 lavere end de foregående år, 
der var ”kun” 100 spejdere. Derfor har vi i 2018 lagt weekenden 
sidst i maj måned for at undgå konfirmations-weekender, og vi 
håber dermed på flere deltagere.  
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Det andet fælles juniorarrangement var Juniortræf, som altid ligger 
den første torsdag i november. Juniortræf foregik hos Sortebrø-
drene, hvor vi kunne komme rundt og se deres nye flotte hytte. Ak-
tiviteterne var med emnet ”Ild og bål” og hele 181 juniorspejdere 
deltog og alle virkede til at have en god fælles junior-oplevelse. 

Beretning fra Danmarkssamfundet
- af Stinna Rasmussen

Danmarks Samfundet arbejder i stor stil på at få udgivet et jubi-
læums hæfte, samt festlighederne der skal ske i forbindelse med 
Dannebrogs 800 års jubilæum i 2019.

Ved hans Kongelige Højhed Kronprins Henriks begravelse, var 
Danmarks Samfundet flot repræsenteret med faner flere steder i 
København.

Der har været stor nedgang i salget af de små Valdemarsflag, der 
primært sælges på Valdemarsdagen. Dette gør økonomien i 
foreningen ikke er så god.

Der opfordres til at spejderne får solgt flere af de små flag, for at 
støtte foreningens fortsatte gode arbejde. 
Samt flere spejdere deltager i Den Fynske Landsby, til det årlige 
arrangement.

Med Spejder hilsen
Stinna Rasmussen 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Beretning fra BUS
- af Karin Ravnkilde

Vores 2 repræsentanter i Folkeoplysningsudvalget gør et stort ar-
bejde for at præge beslutningerne til fordel for vores arbejde i spej-
dergrupperne. De er genvalgt til Folkeoplysnings udvalg. Jesper 
Petersen bestyrelsesformand i Camelot, blev valgt ind som sup-
pleant. Vi bør derfor også vælge ham som medlem af BUS.

Der er afholdt et Førstehjælps kursus og et repetitions kursus. Vi vil 
ikke afholde flere repetitionskurser, da det er svært at få deltagere 
nok. Folk må henvende sig til Dansk Røde Kors og deltage i deres 
kurser.
 
Der var forslag om at holde en aktivitetsdag i Munke Mose d. 9.9. 
Da der ikke var tilslutning fra grupperne blev ideen droppet.

BUS har fået andre lokaler, 
vi er flyttet over gaden til 
Stadionvej 47. 1. tv.

Peter Erkmann har arbejdet 
med en del spejdergrupper i 
2017.

BUS giver fortsat 50 % støtte til 
lokale PR udgifter. Reglerne findes 

på www.BUS-Odense.dk

Beretning fra Kulturregion Fyn (Amt-
spenge)
- af Karin Ravnkilde

Formand Ib Kettelsen stopper nu.  

Der blev valgt et nyt udvalg, de 2 medlemmer spejderne har blev 
genvalgt. Det er Jørgen Stær fra FDF og Arne Munch fra KFUM 
spejderne.

Økonomiaftalen med ministeriet løber til og med 2018. Der er end-
nu ikke lavet en ny aftale, da Kulturministeriet ikke har været klar, 
det bliver en vigtig opgave for det nye udvalg. Man forven-
ter at den nuværende aftale forlænges et år.

Vores redegørelse for 2016 
blev godkendt. DDS fik 
133.768 kr. Hvoraf de 
65.366 kr. gik til Kong Knud 
Division. Pengene fordeles 
efter medlemstal under 
25 år i de 4 Fynske Di-
visioner. Der skal 
skrives en ny re-
degørelse inden 1.5. 
hvilket jeg går i gang 
med, når jeg modtager 
anmodning fra Fritidsudval-
get. 
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Beretning fra Hylkedam
- af Tom Knudsen

Hermed følger end-
nu en beretning fra 
Hylkedam. 2017 var 
på alle måder et 
spændende år. Vi fik 
færdiggjort ren-
overingen af vores 
varmesystem fra el-
varme, til luft til vand 
varme. Vi fik ren-
overet vores gange 
og sovesale med 
maling og nye køjer. 
Det er vi glade for. 

Vi fik også påbegyndt vores renovering af Ravnereden, så den kan 
blive klar til udvalgets lokale, med depot rum. Dette er v i godt i 
gang med. Dette er en del af udviklingen  af Hylkedam. Det næste 
vi ville have sat i gang, og som var aftalt med ejendomsudvalget, 
var et nyt tag, som vi trænger til. Men alt dette er igen sat på stand-
by, af den nye korpsledelse. 

Korpsledelsen har også nedlagt ejendomsudvalget, og kommer i 
løbet af foråret med en ny strategi på ejendomsområdet. Vi føler os 
igen lidt svigtet, og vi befinder os lidt i "ingenmandsland" med hen-
syn til Hylkedams  fremtid. Det tærer på vores kræfter og tid, at vi 
ikke kan stole på, om vi har en mere langsigtet plan for hytten. Vi 
syntes ellers vi var kommet godt i gang, med et yderst velfun-
gerende ejendomsudvalg. Men vi er alle fortsat klar til at gøre en 
indsats for hytten.

Ellers har vi afholdt vores sædvanlige arbejdsaftner, og 3 arbejds-
weekender. Der har vi udover det påbegyndte arbejde på Ravnere-
den, også ryddet vejsiderne ned til hytten, forsøgt at udbedre de 
værste huller i vejen, græsslåning, endnu engang fyldt bræn-
derummet, og en gennemgående rengøring af hytten, og andre 
bygninger. Vi har også deltaget i et fællesmøde, med de andre 
ejendomme, og det daværende ejendomsudvalg på Gillastugan i 
Sverige. En fantastisk weekend.

Vi har i en del år kørt med 3 patruljer, med hver deres ansvarsom-
råder omkring hytten. Forretning, hytterne, og udeområderne.  
Dette har vi lavet om på, således at der nu kun er en patruljeleder 
for hvert område, og så kan man ellers hoppe på den, eller de op-
gaver man har lyst til, på en arbejdsaften, eller weekend. Derud-
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over har forret-
ningspatruljen 
holdt 3-4 møder.  
Vi er ca. 12 ak-
tive i udvalget, 
men der er 
stadig plads til 
flere. Vi glemmer 
ikke hyggen. 

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.  

Beretning fra Friluftsrådet
- af Rikke Molin

Friluftsrådets udlodningsmidler kan søges flere gange om året, 
næste gang er foråret 2018. Deadline er endnu ukendt, men se 
mere på friluftsraadet.dk – se øverst; ”tilskud til friluftsliv”.
Aktuelt er der en pulje der kan søges i forbindelse med projekter, 
med og for, aktive ældre. Ansøgningsfristen her er 1. maj. Det kan 
måske være en mulighed for nye partnerskaber i spejderkredse. 

Temaer i 2018:  
1. Adgang til naturen – der arbejdes på mere enkle retningslinjer, 

og på generelt fortsat at give os adgang til såvel kyster som 
skove  

2. Naturen selv - friluftsrådet ønsker at være naturens stemme i 
den politiske dagsorden. Naturen er forudsætningen for at der 
kan dyrkes friluftsliv 

3. Børn og unge – der skal være mulighed for at få oplevelser med 
friluftsliv. Naturoplevelser som barn, er med til at forme os som 
voksne  

4. Sundhed i naturen – friluftsliv skaber bedre fysik, styrker mental 
sundhed og giver sociale fordele 

5. Foreninger skaber muligheder for at borgerne kan komme ud i 
det fri. Det betyder noget, at der er foreninger som giver mu-
lighed for friluftsliv.

Generelt er der tendens til at friluftsrådet i de kommende år får 
færre udlodningsmidler at dele ud af, end de havde tidligere. Ram-
merne for hvad der kan søges om, kan derfor ændre sig. Følg med 
på hjemmesiden.
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De 23 lokale kredse arbejder for at sætte naturen på dagsordenen 
lokalt, og sidder herigennem i mange udvalg – fx grønne råd, 
skovbrugerråd, hjortevildtgrupper med videre. Kredsene er således 
godt orienterede om kommunernes arbejde med tiltag som styrker 
friluftslivet lige her hvor vi bor. De arbejder blandt andet med eta-
blering af friluftsfaciliteter, forvaltning af grønne området og støtter 
kommunerne hvor der er behov for det.

Hvis I har overvejelser vedrørende et projekt I vil søge støtte til, kan 
I med fordel vende situationen med jeres lokale kreds, inden I ind-
sender ansøgningen. Vores kredsformand hedder Per Arne Simon-
sen (og er KFUM-spejder). Han kan fanges på denne mail; fyn-
nord@friluftsraadet.dk. 

Husk nu at støtte Danske Spil, hvis I spiller. Så kommer pengene 
nemlig tilbage til os ☺

Spejderhilsen Rikke Molin,

Repræsentant i Friluftsrådets lokalkreds, Fyn-Nord.

Beretning fra Øghaven
- af Laurids Pedersen 

Udlejningen i 2017, slog helt ny rekord - bundrekord :-).
Grunden var lejet ud 2 gange - og det er jo ikke voldsomt.

Til gengæld er der en del offentlig debat om en eventuel fredning 
af Hesbjergskoven (hvilket så også vil berøre Øghaven).

Jeg deltog i en tur rundt i området, arrangeret af Dansk Naturfred-
nings Forening. Med på turen var DNF, berørte lodsejere samt 
medarbejdere fra de involverede kommuner.

Jeg gav udtryk for at vi (Kong Knud Division) var positive over for 
en eventuel fredning. Det at få fredet området passer sammen med 
spejdernes generelle ønske om at komme meget ud i naturen (og 
at andre også skal have mulighed for at komme der). En stor del af 
de andre lodsejere havde en anden holdning, og ønskede absolut 
ikke en fredning.

DNF valgte at gå videre med en frednings-indstilling til Odense og 
Assens kommuner. Så må vi vente og se hvad de beslutter.

Mange hilsner
Laurids

Kong Knud Division Side �10 Divisionsrådsmøde 2018

mailto:fynnord@friluftsraadet.dk
mailto:fynnord@friluftsraadet.dk

