
 

Referat fra GL – Møde onsdag den 5. maj 2021 på Ravnedam 
 
Tilstede: Lau fra 1. Otterup, Nicolai og Alex fra Camelot, Laura fra Frie Fugle, Nana fra 
Hunderup, Marianne fra Lumby-Stige, Gina fra Odense Tamburkorps, Gitte og Liv fra 
Polarstjernen, Jes fra Sortebrødrene og Troels fra Stjernegruppen. 
Fra divisionsledelsen: Andreas, Karin, Lars og Anders. 
 
 
1. Rundvisning på Ravnedam. 
Lars gennemgik de sidste år af hyttens historie, hvor soveafdelingen blev renoveret for nogle år 
siden. Sidste år blev opholdsrummet renoveret – malet, afslebet gulv og ny støjdæmpende 
loftsbeklædning. Hytten fremstår nu i en god stand med 34 sengepladser. 
Årene før Corona var der ca. 40 udlejninger om året, hvilket gav en god økonomi.  
 
2. Øghaven. 
De senere år har der været en begrænset udlejning af Øghaven med 2-5 lejemål pr. år. 
Toiletbygningen trænger til nyt tag. En udgift på ca. kr. 50.000,-, som divisionen vil søge tilskud 
til. 
Der var tilslutning til, at vi skal prøve at opgradere området. Her tænkes på et ordentligt 
raftestativ på fliser, flere sheltere – gerne i klynge, bålhytte, hyppigere græsslåning og bedre 
adgangsvej. 
Divisionsledelsen laver et oplæg til en samlet plan, som søges finansieret via fonde. 
 
3.  Divisionsrådsmøde mandag den 31. maj. 
Mødet gennemføres indendørs eller udendørs afhængig af antal tilmeldte og gældende 
restriktioner. 
Nicklas, Django og Thøger stopper i divisionsledelsen. Grupperne opfordres til at komme med 
kandidater til divisionsledelsen. Gerne yngre (under 60) og gerne piger.  
 
4. Lederdag/aften torsdag den 2. september.  
Bliver gennemført med en aktivitet og efterfølgende hygge. 
 
5. Eventuelt. 
Alex melder ud omkring fælles kvarter på SL22, når han ved noget. Forventer, at det bliver før 
juli i år. 1. Otterup skal overveje om de vil ligge sammen med Kong Knud eller spejderne fra 
Nordfyn. 
 
Området med den tidligere motorcrosbane i Korup er overtaget af Odense Kommune. Området er 
på 5,5 ha, og det skal udvikles til et naturområde. Lars repræsenterer spejderne. 
 
Næste møde fastlægges efter divisionsrådsmødet. 
 
 
Anders Beck Larsen 


