
 

 

 

 

 

Divisionsrådsmøde 2019 
 

 

Kong Knud Division 
Tirsdag d. 9. april 2019 kl. 19.30 

Gildehuset 

Højstrupvangen 1. 5200 Odense V 
  



 

Dagsorden 
1. Nyt fra Korpsledelsen - Udviklingsplan 
2. Valg af dirigent og referent   
3. Beretning fra divisionsledelsen med særlig fokus på, hvad divisionen har gjort for at 

fremme spejderarbejdets værdier og udvikling  
4. Fremlæggelse af årsregnskabet for det foregående år til godkendelse   
5. Behandling af indkomne forslag   
6. Væsentlige beslutninger om divisionens fremtid, herunder:    

6.1. Forelæggelse af divisionens udviklingsplan med indsatsområder for 
indeværende år   

6.2. Beslutninger i øvrigt om divisionens udvikling, spejderarbejde mv.  
7. Vedtagelse af justeret budget for indeværende år og vedtagelse af budget og 

fastsættelse af divisionskontingent for det følgende år.  
8. Fastsættelse af antallet af divisionsledelsesmedlemmer under hensyntagen til § 29, 

stk. 2.   
9. Valg af en eller to divisionschefer, divisionskasserer og øvrige medlemmer af 

divisionsledelsen 
10. Valg af revisor og evt. revisorsuppleant. 
11. Skriftlig eller mundtlig beretning fra divisionens repræsentanter i diverse udvalg 
12. Beretning fra spejdercentre og større arrangementer, jf. § 50, og tilsvarende, 

tilknyttet divisionen   
13. Eventuelt. 

Der bliver serveret frugt og kage. 

Alle grupper har valgt 5 repræsentanter til divisionsrådet. Andre er også velkomne. 

  



Oversigt over Divisionspersoner 
Divisionsledelsen 

 Andreas Esbech (Divisionschef) – På valg, villig til genvalg 
 Karin Ravnkilde (Kasserer) – Ikke på valg 
 Anders Beck Larsen – På valg, villig til genvalg 
 Nicklas Schaldemose Jensen – På valg, villig til genvalg 
 Lars Jensen – Ikke på valg 
 Michael B. Petersen – Ikke på valg 
 Oliver Nordestgaard (Ung) – På valg (1 år), villig til genvalg 

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 
 Hylkedam: Tom Knudsen 
 Skovbrynet: Claes Pedersen 

  



Beretning fra Divisionsledelsen 
Kære spejdere i Kong Knud Division 

I 2018 fik vi endelig solgt Blæsbjerghytten. Valget faldt på en gruppe, som ville 
fortsætte med at holde den som et friluftsareal.  Salget var en konsekvens af at hytten 
ikke længere var brugbar og ville kræve for mange ressourcer at få genetableret. 
Samtidig skulle overskuddet bruges til at dække det underskud der var opstået i 
forbindelse med budgetoverskridelsen for Ravnedam. Skulle nogen have interesse i at 
låne Blæsbjerggrunden til et arrangement eller bare en overnatningsstation, så kan 
det arrangeres. 

Året har vist at istandsættelsen af Ravnedam har virket, hytten har været lejet ud i et 
omfang over al forventning og har givet et fornemt overskud. Overskuddet er blevet 
brugt på at betale tilbage på lånet og hvis vi fortsætter med denne hastighed, er vi 
gældfri indenfor en håndfuld år. Vi vil også gerne opfordre alle til at huske at vi har en 
hytte, som kan lejes til ture og ligger fantastisk i Kelstrupskoven kun 5 km fra 
Vissenbjergbakkerne.  

Endnu engang har vi afholdt et lederarrangement, som gerne skulle inspirere de 
deltagende ledere til et nyt udflugtssted eller i det mindste give noget mere 
information om noget de kendte i forvejen. Rikke Molin viste rundt på Stige Ø og 
fortalte om de miljøindsatser, som der er sat i gang i området. Der deltog 15 ledere fra 
divisionen og det er fremgang fra sidste år.  

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. Ikke nok med at turene 
bliver arrangeret, der er også god opbakning fra grupperne til at deltage i dem.  
Herudover har seniorgrenen for nu andet år afholdt Tempus-løbet for troppen, løbet 
har været en succes, men kunne godt bruge nogle flere deltagere. OST – Område 
Senior Turneringen er genopstået og  

Til sidst vil jeg gerne sig tak til jer alle sammen. Tak fordi I bruger jeres fritid på at give 
børn i Odense og Otterup muligheden for at gå til verdens bedste fritidsaktivitet. Tak 
fordi I bruger tid på at arrangere og afholde spejdermøder. Tak fordi I står regnen og 
hjælper den lille minispejder med at tænde et bål, så I kan få aftensmad. Tak fordi I 
arrangerer ture, løb og andre fede aktiviteter. Tak fordi I sidder på post. Tak fordi I 
trøster når der er brug for det. Tak fordi I tør at give ansvaret fra jer og se hvordan 
spejderne vokser ved at tage det til sig. Tak fordi I tør udfordre spejderne og gøre dem 
til en del af større helhed.  

Tak fordi I er spejdere, tak for at I er ledere, tak fordi I sidder i bestyrelsen. Uden jer ville 
der ikke være spejder. 



Udviklingsplan for Kong Knud Division 2019 
Midsommerfest 
Sidste år var en del af vores udviklingspunkter at vi skulle være flere spejdere og have 
flere ledere. Det er en indsats som primært ligger hos grupperne. I Divisionen 
besluttede vi at den bedste måde vi kunne hjælpe på, var ved at gøre spejdere mere 
synlige i gadebilledet. I det kommende år vil vi arbejde videre på at få 
Midsommerfesten til at genopstå. Vi har allerede taget de første spadestik, men der er 
mange milepæle endnu før det bliver en succes. Planen er at vi skal have et fælles 
lejrbål for alle i divisionen, som vi kan bruge til at sige tak til hinanden for et godt år – 
og forhåbentligt kan vi også bliver underholdt og moret os sammen. 

Korpsrådsmøde 
De senere år har korpsrådsmødet vokset sig større og større. Der har de sidste par år 
været en frivillig del om fredagen inden mødet officielt startede lørdag morgen. Sidste 
år valgte man at mødet officielt skulle starte med de aktiviteter, som ligger fredag 
aften. Derfor vil vi nu imødekomme de ønsker der har været om at divisionen 
økonomisk dækker de to stemmeberettigede fra hver gruppe således at de kan 
deltage fra fredag til søndag. Vi håber på at grupperne vil bruge dette positivt og lade 
sig inspirere til nye, større og federe aktiviteter for jeres spejdere. 

Lederudvikling 
Igen i år vil vi sætte fokus på lederudvikling. Vi vil fra Kong Knuds side endnu engang 
gerne støtte at flere ledere kommer afsted på kursus. Enten har der ikke været ret 
mange afsted på kursus eller også har I eller jeres kasserere glemt at vi giver tilskud til 
lederkurser i grupperne. Desuden vil vi gerne tilbyde at lave kurser til ledere i 
divisionen, hvis der skulle være nogle specifikke ønsker, som ikke lige er mulige pt. 
Tidligere har der været succes med førstehjælpskurser og motorsavskurser, ligesom 
der er grupper der selv har taget initiativet til at afholde foredrag, hvor man inviterer 
resten af divisionen med. Det kræver dog at I ude i grupperne kommer med konkrete 
ønsker. 

  



Beretning fra Mikrogrenen 
Tak for et godt år sammen, jeg har nu været Damik i ca. 1½ år, og efter en hård start 
med meget lidt tilslutning, fik vi fik alligevel lavet en god Mikrodag med Robin Hood 
tema.  

Jeg håber, at mikroerne havde en god dag sammen med Robin Hood og deres mænd, 
de fik både lavet mad og skudt med bue og pil som en rigtig fredløs.  

Til 2019 er vi gået i gang med at planlægge en ny dag, hvor temaet bliver vikinger og 
kommer til at foregå i Jernalderlandsbyen Odins Odense. Der er nu kommet god 
opbakning med en masse ideer og hjælpere. Der er altid plads til en til om bordet, så 
hvis du er mikroleder eller assisent og ikke har deltaget i vores møder endnu, skal du 
være hjertelig velkommen. Jeg glæder mig til at se jer alle igen til Mikrodagen den 7. 
april, hvor vi forhåbentlig får endnu en god mikrodag sammen. 

Spejderhilsener 

Jesper Christiansen, Mikroleder i 1. Otterup og Damik 

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

Det ene var Juniordivi på Port 
Arthur, hvor temaet var ”Scout 
Games”. Verdens dygtigste 
spejder Snowden og hans 
elitespejdere havde taget en 
gruppe spejdere til fange, frataget 
dem deres spejdermærker og 
rettigheder, og disse skulle 
tilbagekæmpes i ”Scout Games”.  

Fællessamling på Juniordivi 



Tråden var samarbejde, færdighed og udvikling, så patruljerne 
kunne bevise, at de var gode til samarbejde og til at løse opgaver. 
Lørdagsunderholdningen var med Cirkus Sort, et fascinerende ild-
akrobat-show.                  

Det andet fælles juniorarrangement var Juniortræf, som altid 
ligger den første torsdag i november. Juniortræf foregik hos 
Sortebrødrene, og aktiviteterne var med emnet ”Kodehoved”, hvor 
juniorer skulle løse 
forskellige typer 

koder på alle posterne.  

Der var dog én undtagelse, nemlig 
kageposten, her måtte man få kage og 
varm kakao helt uden at løse en kode…  

Hele 28 patruljer deltog og alle virkede til 
at have en god fælles junior-oplevelse. 

Beretning fra Øghaven 
I 2018 har grunden været lejet ud 5 
gange: 2 divisionsturneringer, 2 gruppeture og 1 besøg af en efterskole.  

Toiletbygningen står over for en renovering i løbet af 2019. Ikke på grund af slitage - 
men nærmere på grund af tidens ubarmhjertige tand.  

Karin har lovet at søge B.P. fonden om penge til hjælp til renoveringen. 

Af Laurids Petersen 

Beretning fra Kulturregion Fyn 
Der var generalforsamling d. 8.3. Her gik formanden Ib Kettersen af. Udvalget skulle 
selv konstituere sig efterfølgende. Vores repræsentanter i udvalget er Jørgen Stæer, 
FDF og Arne Mørch, KFUM 

Den aftale der var indgået med Slots-og Kulturstyrelsen udløb i 2018, men det var ikke 
lykkedes at få forhandlinger igang om en ny aftale. Man forventer at indgå en 
tillægsaftale for 2019 og få samme beløb som tidligere, men det er ikke sikkert før 
aftalen er indgået. 

Vi fik i alt udbetalt 154.840 kr. udbetalt.   

I den nye aftale efterlyser Kulturstyrelsen at der indgår udviklende aktiviteter. 

Karin Ravnkilde 

Cirkus Sort 



 

Beretning fra BUS: Børne - og Ungdomsorganisationernes 
samråd i Odense Kommune. 
Vi fik valgt Jesper Pedersen fra Camelot ind i Samrådet ved sidste divisionsrådsmøde, 
så nu er vi 2 DDS’ere. 

KFUM fik igen valgt en repræsentant til samrådet. Godt at alle korps nu er 
repræsenteret Det gør det også lettere, når vi skal have meddelelser ud til alle grupper. 

Vores 2 repræsentanter i Fritidsudvalget arbejder meget for at få forbedret forholdene 
for grupperne, især arbejder de på at forbedre tilskudsreglerne. Det har bl. a. resulteret 
i en ekstra uddeling af 2:1 puljen.  

Vi har haft et møde med deltagelse af Tajs fra fritidsforvaltningen. Forvaltningen er 
meget interesseret i tilbagemeldinger fra det daglige spejderarbejde og vil gerne stille 
op til et møde med gruppeleder og andre interesserede, hvis vi er interesseret I at 
mødes med dem. 

BUS afholdt et førstehjælps kursus med 7 deltagere. Alle fra Kong Knud division. Kurset 
var suppleret med modul til kørekort.  

Karin Ravnkilde. 

Beretning Danmarkssamfundet 2019 
Danmarkssamfundets bestyrelse for lokalforeningen Fyn er en sammentømret flok 
med et kæmpe engagement, der godt kunne ønske sig nye kræfter. Ved sidste års 
generalforsamling var det kun undertegnede der dukkede op som repræsentant fra 
foreningerne, hvilket er lidt trist i forhold til det store arbejde Danmarkssamfundet 
ønsker at gøre for os foreninger der alle gerne vil modtage faner og flag. 

Pengene til uddelingen af flag og faner kommer gennem kontingenter samt ved salg 
af de små dannebrogsflag på Valdemarsdag, hvor foreningen desværre også ser en 
nedgang i salget. 

Endvidere står foreningen for den flotte Valdemarsfest som foregår i Den Fynske 
Landsby. 

En stor del af kræfterne har i det forgangne år og frem til 15 juni 2019 med 
planlægningen af 800 året for Dannebrog. 

I år vil den lokale fest være flyttet til rådhushallen og afholdes d. 16. juni. Dette skyldes 
at Danmarkssamfundet inviterer til en national fest i København på selve 
Valdemarsdag 15. juni. 



Det vil være muligt at deltage for 1 fanebærer og 1 faneløjtnant til arrangementet i 
København. Hvor mange der totalt er plads til har jeg i skrivende stund ikke fået svar 
på. Husk at støtte op om Danmarksamfundets gode arbejde for et fortsat kendskab af 
vores flotte flag. 

På vegne af De Blå Spejdere Fyn, 

Stinna Rasmussen 

 


