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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) – På valg, villig til genvalg 

 Karin Ravnkilde (Kasserer) – Ikke på valg 

 Anders Beck Larsen – På valg, villig til genvalg 

 Nicklas Schaldemose Jensen – På valg, ikke villig til genvalg 

 Lars Jensen – Ikke på valg 

 Andrea Skrydstrup-Henningsen (Django) – På valg, ikke villig til genvalg 

 Esther Lange (Thøger) – På valg, ikke 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 

 Skovbrynet: Claes Pedersen 
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Beretning fra Divisionsledelsen 
Det er ikke så længe siden vi sidst så hinanden og jeg vil ikke dvæle ved hvorfor, men selvom 
det kun er 8 måneder siden vi sidst sås i dette regi, så har vi nået en del. Desværre bærer min 
beretning også præg af hvad vi ikke har nået.  

Vi har igen i år måtte aflyse mange af vores arrangementer. Grundet restriktionerne i foråret har 
alle grenarrangementerne været umulige at afholde. Jeg ved at grenrepræsentanterne 
arbejder på at gennemføre grenarrangementer i efteråret. Vi har desværre også måtte aflyse 
Midsommerfesten, da vi, på det tidspunkt vi skulle gå i gang ikke kunne garantere at 
restriktionerne ville tillade at vi kunne mødes til så stor en fest.  

På samme hvis har det været svært at arbejde med udviklingsplanen. Det har været svært at 
tilbyde flere kurser, da det ikke har været muligt at arrangere og afholde kurser. Hvilket også 
sætter sit tydelige spor i regnskabet. Vi har stadigvæk fokus på jobbeskrivelserne i divisionen, 
men det har ikke givet pote og igen i år, ser det ud til at vi skal finde ud af hvordan 
divisionsledelsen kan fortsætte sit arbejde med færre hænder. 

Vi fik dog sendt en delegation afsted til Ungdomsøen hvor vi med egne øjne kunne se det 
enorme stykke arbejde der er blevet lagt, for at kunne give spejderne og ungdommen sin helt 
egen ø. Jeg vil gerne være frimodig og sige at det var et rigtigt godt arrangement og vi håber 
på at kunne holde fast i en lignende kvalitet i vores lederarrangementer. 

Vi har brugt rigtigt meget tid på at hjælpe grupperne med fortolkninger af 
coronarestriktionerne og i samarbejde med grupperne føler jeg også at vi har fået alle sikre 
igennem de restriktioner, der blev pålagt os. Vi holder stadig øje med om de af jer der vil afsted 
på større lejre, kan få lov til det, hvilket alt heldigvis tyder på. 

Jer ude i grupperne har gjort et fantastisk stykke arbejde i de 14 måneder, som vi har måtte leve 
med ikke at kunne afholde spejdermøder, som vi har været vant til. Det har desværre også 
betydet at flere af jer har måtte aflyse store og små lejre og der er flere unge mennesker, der i år 
er gået glip af en international oplevelse. Alle de udfordringer til trods, så kan vi ikke spore et 
fald i medlemstal. Vi er lige så mange spejdere pr. 1. april 2021 som vi var d. 1. april 2020. Det ser 
jeg, som at spejderideen er stærk nok til at overleve et år med modgang, at I i grupperne har 
lagt et kæmpe stykke arbejde, for at fastholde jeres medlemmer og med det skylder vi jer en 
tak. 

Tak til alle jer, uanset jeres rolle, som er med til at sikre at vi kan tilbyde spejderarbejde i Odense 
og Otterup.  

På vegne af Divisionsledelsen 

Andreas Esbech, Divisionschef  
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Udviklingsplan 
I 2021 vil vi fortsat 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.  

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.  

Spejdernes Lejr 2022 
I forbindelse med divisionsrådetsmødet i 2020 blev vi bedt af divisionsrådet at tage stilling til 
om et eventuelt overskud kunne bruges til fælles aktiviteter for divisionen på Spejdernes Lejr 
2022. Vi har derfor tilføjet i budgettet at vi skal støtte fælles aktiviteter  
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Andre beretninger 
Beretning fra Mikrogrenen 
Et år er gået og sikker et mærkeligt år. Det startede normalt men hurtigt kunne COVID-19 
ændre vores liv og selv om tingene er blevet bedre i 2021, kunne vi hurtigt se at hellere ikke i år 
ville der komme en mikrodag. I hvert fald ikke i foråret, jeg har forslået at vi måske kunne holde 
en til efteråret, men ikke mange har vendt tilbage og dem der gjorde har været urolig for de 
nye spejdere som starte der. Måske vi først kan begynde med ture osv. Når vi runder 2022, som 
jeg håber vil blive mere normalt da der har vi jo også vores kæmpelejr og det vil være synd for 
spejderne i alle aldre hvis den blev aflyst. Indtil da må vi prøve at holde samme på det 
fællesskab som spejder er, bare i lidt mindre grupper så skal det nok blive sjovt at komme 
tilbage til snobrødet, kimslegen, klatrervæggen eller hvad vi ellers plejer at lave sammen på 
mikrodagen. Glæder mig til at høre ungerne fortælle historie om deres oplevelser igen og 
fremtiden ser lys ud.  

Jesper, Damik 

Beretning fra Seniorgrenen 
I 2020 startede seniorerne året med et KL/KA møde 23. februar 2020 hos stjernegruppen. På 
mødet blev der lagt en halvårsplan frem til sommer, med et fælles klanmøde hos sortebrødre, 
påskefrokost og et sommerhygge-kroket-møde. Desværre blev alle vores planer aflyst grundet 
corona.  

18. august 2020 holdt vi igen et KL/KA møde, denne gang hos Frie Fugle. Ellen gik af efter 
mange år som DASEN, og Mikkel Andersen fra Sortebrødre tiltrådte som ny. På mødet blev der 
snakket om at der ikke var så stor tilslutning til de måndlige fælles klanmøder. Derfor blev det 
besluttet at vi i stedet skulle holde halvårlige store klan møder, hvor vi skulle lave noget vildt.  

Det blev besluttet at vi 1. November 2020 skulle spille lasergame, som blev aflyst af  2. bølge af 
corona. Vi valgte derfor at flytte lasergame til 14. marts 2021, men måtte endnu en gang aflyse.  

Danmark er nu ved at åbne op igen, men desværre banker eksamensperioden også på døren. 
Mange af seniorerne er studerende, derfor har vi aldrig kunne samle folk tæt på og i 
eksamensperioden.  

Mikkel og jeg vil i stedet vente starten af august, og indkalde de forskellige KL/KA'er til møde for 
at høre hvordan de er kommet igennem dette mærkelige år, samt at snakke med dem om at vi 
skal finde en ny dato til lasergame, eller om der er andre ønsker til møder.  

Mvh.  

Sofie Riber 
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Beretning fra Kulturregion Fyn. 
Da vi ikke, på grund af nedlukning, har kunnet udnytte det tilskud (Amts penge) til aktiviteter, vi 
fik i 2020, har vi fået lov at hensætte beløbet til 2021, frem for at betale pengene tilbage. For 
kong Knud division handler det om 19.000 kr. Det årlige medlemsmøde er udsat på ubestemt 
tid. Vi ved endnu ikke, om der er indgået ny aftale med kulturministeriet om tilskudsordning, 
eksisterende ordningen stoppede i 2020. 

Karin Ravnkilde 

Beretning fra BUS: 
Der er afholdt 3 møder. På det første møde i marts med en repræsentant fra Fritidsforvaltningen, blev vi 
bekendt med, at Odense Kommune skulle udarbejde en ny fritidspolitik. Efterfølgende mødtes vi og 
formulerede ønsker til fritidspolitikken, ønsker som er kommet med i det nye forslag. På vores møde i 
oktober måtte vi konstatere at, vi alle havde været ramt af Corona nedlukninger. 

Referater ligger på Kong Knuds hjemmeside. 

Karin Ravnkilde 

Beretning fra Friluftsrådet 
Jeg har pga. Coronasituationen ikke deltaget i nogen møder i 2020 – der er typisk to møder / år i 
Friluftsrådet. https://friluftsraadet.dk/fyn-nord og  https://friluftsraadet.dk/ 

Lige pt er der to puljer som kan søges: 

 Til foreningers arbejde med friluftsliv: https://friluftsraadet.dk/lokalforeningspuljen 
 Tilskud til projekter: https://friluftsraadet.dk/tilskud-til-projekter 

Så det er desværre ikke så meget jeg kan berette. Og dermed en historisk kort beretning. Jeg 
håber jeg kan vende stærkt tilbage til næste år. 

Med venlig hilsen 

Rikke Kaas Molin 

 


