Divisionsrådsmøde 2022

Kong Knud Division
Tirsdag d. 26. april 2022 kl. 19.30
Odense Kultur og Idrætshus
Lokale K, stuen
Stadionvej 50, 5200 Odense V
(Indkørsel fra Richard Møller Nielsens Plads)

Dagsorden

1. Valg af dirigent og referent
2. Beretning fra divisionsledelsen
3. Beretninger fra øvrige enheder og udvalg
4. Fremlæggelse af årsregnskab for 2021
5. Fremlæggelse af Projekt Øghaven
6. Behandling af indkomne forslag
7. Vedtagelse af justeret budget for indeværende år og vedtagelse af budget og fastsættelse af
divisionskontingent for det følgende år
8. Vedtagelse af udviklingsplan
9. Fastsættelse af antal divisionsledelsesmedlemmer
10. Valg af en eller to divisionschefer, divisionskasserer og øvrige medlemmer af
divisionsledelsen
11. Valg af revisor og evt. revisorsuppleant
12. Valg af repræsentant til BP-Fonden
13. Eventuelt
Der bliver serveret frugt og kage.
Alle grupper har valgt 5 repræsentanter til divisionsrådet.
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Oversigt over Divisionspersoner
Divisionsledelsen
●
●
●
●
●
●

Andreas Esbech (Divisionschef) – Udtræder af divisionsledelsen
Karin Ravnkilde (Kasserer) – På valg, villig til genvalg
Anders Beck Larsen – Ikke på valg
Lars Jensen – På valg, villig til genvalg
Naja Sophie Agertoft Skøtt – På valg, ikke villig til genvalg
Oliver Haubro Hvam – Ikke på valg

Repræsentanter
●
●
●
●
●
●

BP-Fonden: Bente Bech Jakobsen og Knud Hollenbo
BUS: Karin Ravnkilde og Martin Kirkmand, Frie Fugle
Danmarkssamfundet: Stinna Rasmussen
Kulturregion Fyn: Liv Krautwald
Friluftsrådet: Rikke Molin
Skovbrynet: Claes Pedersen
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Beretning fra Divisionsledelsen
Tiden, der er gået siden divisionsrådsmødet maj 21, har været præget af arbejdet med at få
hverdagen normaliseret igen, efterhånden som Coronaen langsomt har sluppet sit tag i os. Selv
om det ikke er helt slut, er den reduceret til et tåleligt niveau. Coronaen har sat sit negative
præg på arbejdet i grupperne og også i divisionen.
Flere af divisionsledelsens møder er blevet afholdt via Teams og på den måde har vi fået
hverdagen til at hænge nogenlunde sammen.
Fordi, vi ikke kunne vide hvordan Corona situationen ville udvikle sig da vi befandt os i
planlægningsfasen, måtte vi endnu en gang afstå fra planen om at arrangere en
midsommerfest 21. Arbejdet med udviklingsplanen har af samme årsag også været sat på
vågeblus.
På en flot sensommerdag, først i september, mødtes vi til det årlige lederarrangement. Vi satte
hinanden stævne på Storms Pakhus, hvorfra Andreas havde arrangeret et byløb. De fremmødte
ledere blev sat i grenpatruljer på tværs af de forskellige grupper. Vi kom godt og grundigt rundt
om H C Andersens eventyr på forskellig vis. Derefter var der fri leg og hyggeligt, socialt samvær
på pakhuset. Vi synes selv det var et godt arrangement.
Først på efteråret måtte vores divisionschef desværre sygemelde sig på ubestemt tid og derfor
blev de forskellige opgaver, som han varetog, fordelt på resten af den reducerede
divisionsledelse.
I forlængelse af beslutningen på sidste divisionsrådsmøde, blev der nedsat et udvalg med det
formål at udarbejde et forslag til udvikling af Øghaven. Arbejdet har stået på hen over vinteren
og vil blive fremlagt på dette divisionsrådsmøde.
Da divisionen ikke havde mulighed for at støtte divisions arrangementer hverken i 2020 og 2021
havde de penge vi får fra Kulturregion Fyn hobet sig op. Vi havde pligt til at bruge pengene i
2021 inden for de afstukne rammer. Det betød at divisionen kunne dække 4/5 af gruppernes
udgifter til alle kurser.
Den 21. februar meddelte vores divisionschef på Facebook, at han desværre, af helbredsmæssige
årsager, var nødt til at stoppe som divisionschef. Det er trist at det skulle komme så vidt. Vi vil
gerne takke Andreas for hans store arbejde for divisionen. Han har altid udvist stort
engagement og entusiasme og altid været inspirerende at arbejde sammen med.
Situationen i divisionsledelsen er nu den, at vi skal have fundet en ny divisionschef, gerne 2 og 2
medlemmer yderligere.
Tak til alle jer, uanset jeres rolle, som er med til at sikre, at vi kan tilbyde spejderarbejde af høj
kvalitet i Odense og Otterup
På vegne af Divisionsledelsen
Lars Jensen, medlem af divisionsledelsen
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Udviklingsplan

I 2022 og 2023 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 netværksarbejde for
frivillige i Kong Knud Division og at styrke det lokale lederfælleskab, både i divisionen og i de
enkelte grupper.

Netværksarbejde
Divisionen vil arbejde med at styrke netværket mellem grenledere og bestyrelsesmedlemmer i
divisionen.
Vi vil arbejde videre med 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.

Spejdernes Lejr 2022
Divisionen vil give økonomisk støtte til fælles arrangementer på Spejdernes Lejr 2022.

Øghaven
Såfremt projektoplægget på opgradering af Øghaven vedtages på divisionsrådsmødet, vil
divisionen arbejde på at realisere projektet. Projektoplægget er nærmere beskrevet andet sted,
og elementerne vil understøtte gruppernes mulighed for at arbejde med temaerne modige
børn og unge og vildskab i naturen i korpsets udviklingsplan.
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Andre beretninger
Beretning fra Mikrogrenen
Tænkt at det er snart 2 år siden vi har holdt mikrodag men i år 2022 bliver det langt om længe til
noget. Vi skal til Hollufgård og se hvordan smølferne har det. Bagefter er der arrangeret ildshow
med cirkus sort. Jeg har glædet mig til at have spejderne fra de forskellige grupper i Odense og
Otterup igen skal kunne gennemføre poster og hygge sig med madpakken sammen på kryds
og tværs. Det bliver også dejligt at vi forhåbentlig kan lægge covid-19 en smule bag os og
fortsætte det gode arbejde med at lære børn og unge om natur, fællesskab og alt det andet vi
lærer til spejder. Jeg har i hvert fald savnet det som leder og håber at børnene også har.
Jesper
Damik

Beretning fra Juniorgrenen
Vi havde et fantastisk juniortræf, der for første gang blev afholdt ved 1. Otterup, de har de mest
fantastiske omgivelser og masser af plads, så det bliver der fremover
Mvh
Marianne Thylstrup Juniorleder Sortebrødrene

Beretning fra Seniorgrenen
Coronapandemien og forsamlingsforbuddet har igen i 2021 aflyst en masse aktiviteter for
seniorerne. Heldigvis lykkedes det at mødes til Lasergame søndag d. 3 oktober, efter at
arrangementet har været flyttet af flere omgange.
Lasergame var en succes, der deltog seniorer fra Sortebrødrene, 2. Odense, Frie Fugle,
Polarstjernen, Stjernegruppen samt Rasmus Rask. Vi var i alt 24 spejder, som havde en sjov og
god dag.
DASEN’erne håber at kunne stable nye liggende aktiviteter på benene i det kommende år. Vi
håber, at flere spejder vil deltage, og at se seniorer fra flere af Divisionens grupper.
Mvh.
Sofie

Beretning fra Kulturregion Fyn
Der holdes et medlemsmøde om året, derudover holder Det Rådgivende Fritidsudvalg, som
består af 7 medlemmer 1 til 2 møder. De vurderer, de ansøgninger og redegørelser, som
foreningerne sender ind om anvendelse af det givne tilskud.
Vi har fået valgt 2 nye medlemmer ind som medlemmer: Liv Krautwald fra Polarstjernen og
Michael Maagaard Hansen fra Bro Division. Det betyder at jeg stopper. Liv er desuden valgt ind i
Det Rådgivende Fritidsudvalg, hvor hun afløser Jørgen Stær fra FDF.
Der er i forbindelse med kommunalvalget at der ændres på sammensætningerne, både i
Folkeoplysningsudvalget og i Rådgivende Fritidsudvalg.
Karin Ravnkilde
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Beretning fra BUS
DDS er nu repræsenteret med 2 medlemmer idet Martin Kirkmand ønskede at komme med i
BUS og blev valgt i efteråret. Efterfølgende blev Martin også valgt ind i Folkeoplysningsudvalget.
Der var stor opbakning til Martin ved valget. Dejligt at der er yngre mennesker, som har lyst til at
påvirke udviklingen på Børn-og unge området i Odense Kommune.
BUS har afholdt et Førstehjælps kursus. Til møderne har vi drøftet, hvordan vi bedst udnytter, de
midler vi får fra Odense Kommune.
Karin Ravnkilde

Beretning fra Friluftsrådet
Nyt fra Friluftsrådet
Villumfonden har afsat 20 mio til projekter (5 til mindre projekter og 15 til større), som rykker
indendørsaktiviteter udenfor. Pengene kan søges af foreninger og borgere. Ansøgningsfristen er
1. juni 2022. Se mere på Friluftsrådets hjemmeside.
Det er selvfølgeligt måske ikke så typisk DDS, idet vores projekter allerede foregår udenfor. Men
måske er der nogen som kan bruge det – måske til at lave et lyst og inspirerende ude-møderum
(altså, ikke en kold og mørk bålhytte…)? Eller noget helt andet…
Udlodningsmidler kan stadig søges. Der er typisk et nyt tema hvert år, med et antal årlige frister
– afhængig af hvor mange midler der er til uddeling. Udlodningsmidler er overskud fra Danske
Lotteri Spil – så hvis I spiller, så spil dansk.
Ny pulje annonceres marts 22.
Lokalforeningspuljen henvender sig til Friluftsrådets medlemsorganisationer, som kan søge
støtte til foreningens arbejde med friluftsliv. Ny frist forventes annonceres snarest.
⮚

Det kan være en god idé at få Friluftsrådets nyhedsbrev, hvis I vil holde jer opdateret på
nye frister og puljer. Finde tilmelding på hjemmesiden.

⮚

Få nyhedsbrev og se nyheder her: https://friluftsraadet.dk/nyheder

Den lokale kreds Nordfyn, som jeg sidder med i, holder årsmøde den 29.03.22 kl. 19.00 på
Stadionvej 50, Odense. På møderne snakker vi om igangværende projekter fx: Naturparker, nye
skove / friluftsfaciliteter, adgange i naturen samt igangværende projekter. På dette møde er der
også oplæg om Gyldensten strand ved Aage V. Jenses fond.
Møderne er åbne for alle, og hvis nogen af jer har lyst til at deltage, på dette eller et af de andre
møder, må I endelig hive fat i mig.
Mange hilsner,
Rikke Molin
Rikke@apokalypse.dk
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