Referat af divisionsrådsmøde i Mølleå Division
Torsdag den 20. maj 2021 i Virum
A - Valg af dirigent og referent
Kommentarer til de enkelte punkter
Divisionsledelsen foreslog som dirigent Thomas Frisenette, Fortunen Gruppe og som referent Stine
Enevoldsen, Divisionshjælper.
Dirigenten erklærede at mødet var lovlig indkaldt og dermed beslutningsdygtigt.
B - Beretning fra divisionsledelsen og fonden
Med særlig fokus på, hvad divisionen har gjort for at fremme spejderarbejdets værdier og udvikling. Selve
beretningerne kan læses i indbydelsen.
Divisionsledelsen – Anders Vahlgren (DC)
2020 har været et kedeligt år uden så meget aktivitet pga. corona…
Der har været afholdt Gruppeledermøder og PLA træning, men ellers har aktiviteterne stået stille
Ingen spørgsmål
Fonden - Marianne Purup (Formand)
Året har været præget af corona.
Fokuspunkter:
1) Solgt de sidste fire grunde i Allerød (Høveltehytte-grunden)
De sidste fire grunde i Allerød er nu solgt. Indtægt = 5,2 millioner + 700.000 for den første grund.
Pengene skal arbejde for spejderne, så de kan få glæde af dem.
2) Udvidelse af Høbjerghus
Der er ikke så meget at sige – er ikke kommet videre med projektet.
Torben Ellestad supplerer, at der er budt ind fra Trelleborg om at nedsætte et byggeudvalg
Suzette fra Bagsværd spørger: Stod der ikke at divisionsrådet skulle spørges om udbyggelsen?
Svar: Projekt fremlægges på et divisionsrådsmøde og divisionsrådet godkender
3) Fastlægge det nye grundstykke
Indledt dialog med kommune og konsulent om brug af den ny grund. Vanddybden svinger meget.

Beslutninger til punker
Både Thomas Frisenette og Stine Enevoldsen blev
valgt til de respektive hverv.
Mathias og Marie fra korpsledelsen blev valgt som
stemmetællere

4) Interne ting omkring generationsskifte
5) Primæropgave: hytteudlejningen - som har været præget af corona.
C - Forelæggelse af årsregnskabet for det foregående år til godkendelse – Både for divisionen og fonden
Regnskabet for divisionen blev præsenteret af Divisionskasserer Anders Mejlhede.

Divisionens regnskab 2020 blev erklæret godkendt
af dirigenten.

Overskud på 81.000 kr. pga. Corona, men havde regnet med et underskud.
Lille fejl i note 1 – Den skal se sådan ud: Renter fra vores konto hos Fonden for 2019, blev først taget til indtægt
i 2020. Renter for 2020 er ikke med i 2020 da de er ukendte ved regnskabsafslutningen
Tilgodehavende – Kandersteg turen er blevet aflyst og pengene er kommet tilbage fra centeret.
Pengene er stort set kommet tilbage til grupperne – Der er nogle enkelte der mangler endnu.
Piledam er overtaget af Trørødspejderne.
Martin fra Fortunen spørger om egenkapitalen skal ned?
Svar Anders (DK) - Vi er ikke så gode til at bruge penge - Men under punktet budget, vil divisionsledelsen
blandt andet forslå, at 2021 bliver kontingentfrit.
Svar Anders (DC) – Vi skal blive bedre til at få kommunikeret ud til arrangørerne af divisionsarrangementer, at
der søges flere penge at arbejde med.
Anders fra Bagsværd spørger om der er planer om flere spejder- og lederarrangementer?
Svar Anders (DC) – Ja lige så snart der er nogen, der melder sig bliver der lavet noget.
Regnskabet blev godkendt.

Regnskabet for fonden blev præsenteret af John Bagger
Resultatet er noget lavere end forventet. Fondens samlede aktiver er på 12.254.000 kr.
Suzette fra Bagsværd spørger om de 12 millioner er uden salget fra grundene (der først er solgt i 2021) i
Allerød?
John svarer - Ja
Lærke fra Virum – Så resultatet er lavere end forventet… Men som jeg ser det er der stor forskel på
kursusregulering og renter, så vi har været uheldig med corona og heldig med renter
Torben Ellestad supplerer med tal til lejrpladsdelen

Fondens regnskab 2020 blev erklæret godkendt af
dirigenten.

Just fra 2. Lyngby Optaya spørger hvad de 60.000 til administrationsdelen dækker over?
Svar John – Arbejdshold, it, gebyrer mv.
Just fra 2. Lyngby Optaya påpeger, at der bruges mange penge på porto til forsendelse af nøgler, og foreslår at
man får sat nøglebokse op i stedet for.
Posterne blev gennemgået.
Regnskabet blev godkendt.
D –Behandling af indkomne forslag
D-1: Fondens budgetforslag 2021 og 2022 (udsendt med invitationen)
Forslagsstiller: Bestyrelsen for Mølleå Divisions Grund og Hyttefond
Torben Ellestad motiverer – Vi har kunnet fastholde de 20.000 kr siden 1993. Det dækker driften af grunden og
underskudet fra Søllerød gruppernes lejrpladser.
Der er blevet bygget på servicebygningen fire gange – har fået pengene udefra.
De tre kommuner har holdt møde sammen og besluttet hvor meget de vil spytte i kassen.
Suzette fra Bagsværd siger, at det er svært at forstå, at der bliver bedt om 5.000 kr ekstra, når der er nok
penge nok i kassen…
Torben svarer – Fonden administrerer to ejerskaber. Det er dem der ejer kasserne. Det ved kommunerne godt.
Lyngby kommune hæfter for underskuddet på hytten – det er en kamp pt.
Morten fra Geels spørger om det er rigtig forstået, at Lyngby grupperne ejer Høbjerghus og Søllerød grupperne
ejer 5V, så det vi i princippet betaler til er til underskuddet på 5V?
Torben svarer – Det er korrekt.
Maja fra 2. Lyngby Optaya – Kommunerne har strikket en aftale sammen for 25 år siden. Gladsaxe vil ikke
længere være med i den aftale. En anden kommune har sagt at de måske heller ikke vil… Vil det så ikke være
mere hensigtsmæssigt at slå det hele sammen?
Torben - Hvis vi slår ejerskabet sammen, mister vi 65.000 kr i tilskud…
Morten fra Geels – Hvis Rudersdal kommune trækker sig – så kunne det måske godt betale sig…

Forslag D-1 er vedtaget

Uffe Ougaard – Gladsaxe kommune har ikke haft ejerskab over hytte eller grunde, så de kan trække sig ud. Det
kan de to andre kommuner ikke…
Lærke fra Virum – Vi skal ikke være bange for at miste tilskud, men også tænke på, hvor mange mandetimer
der bliver brugt på aftalerne.
Just fra 2. Lyngby Optaya – Der hvor det knækker for mig er, at jeg både kommer til at betale gennem
divisionskontingent og for leje, når vi kommer fra Gladsaxe Kommune…
Torben – Der skal være fair og lige vilkår for alle grupper…
Carsten fra 1. Holte – så det I fremlægger er en intention…?
Torben – Det skal også være gratis for Gladsaxe grupperne…
Just fra 2. Lyngby Optaya – Det er fiflen med tilskuddet…
Torben – Vi drøfter internt, hvordan vi løser det.
Jacob fra 2. Lyngby Optaya - Kan man foreslå at Gladsaxe grupperne ikke betaler de 20 kr per medlem til
divisionen…?
Marianne Purup – Ejerskabet er et punkt for selv – Det er vigtigt.
Har selv været med i Fonden i 7 år og kan konkludere at divisionen består af grupper, men har set anderledes
ud. Historikken er at det er gruppernes ejerskab – ikke divisionen. Divisionen kan ændres…
Forslaget D-1 er vedtaget

D-2: Som appendix til de eksisterende vedtægter for Mølleå Divisions Grund- og Hyttefond tilføjes hvilke
aftaler og særlige beføjelser der er for grupper, enheder og udvalg i og under Mølleå Division.
Vedtægter indeholdende appendix udsendes sammen med referatet fra divisionsrådsmødet 2021, samt
offentliggøres på divisionens website. (Udsendt på mail den 12. maj 2021)
Forslagsstiller: Morten Ulrik Sørensen – GL, Skovtofte, Just – GL, 2. Lyngby Optaya, Vicky Bonefeld og Michael
Matthison-Hansen – GA og GL, Eremitage Gruppe, Mikkel Segato Kristiansen – GL, Virum Gruppe, Suzette
Wagner og Anders Theilgaard Madsen – GLer, Bagsværd Gruppe
Suzette fra Bagsværd motiverer - Virkelig komplekst – Bagsværd Gruppe fik en regning for brug af lejrpladserne
sidst de var på Høbjerghus – Reglerne stod ikke nogen steder. Det vil det være godt at lave et tillæg til
vedtægterne, som eventuelt også offentliggøres på hjemmesiden, som beskriver reglerne for brug af
grundene, shelter, servicehytte mm.

Forslag Æ1 er vedtaget og erstatter hovedforslaget
D-2

Der er kommet et ændringsforslag fra Fonden – Marianne Purup forklarer:
Vi kan sagtens følge det og vi vil gerne lave reglerne, så de er klare på brugsretten. Vi mener ikke de kan ligge
sammen med vedtægterne eller offentlig tilgængeligt. Det kan skabe forvirring.
Forslår at reglerne kan blive fremsendt ved forespørgsel…
Andreas fra Trørød Spejderne gør opmærksom på at det nok ikke er alle, der husker at spørge efter reglerne.
Ændringsforslag (Æ1) : Fondsbestyrelsen udarbejder sammen med Nejlingeudvalget og divisionsledelsen et
sæt brugsregler for anvendelse af faciliteterne i Nejlinge for alle grupper i Mølleå Division. Brugsreglerne
fremsendes sammen med lejeaftale, når grupper fra Mølleå Division booker faciliteter.
Suzette fra Bagsværd oplyserat det er normalt at divisioner, der ejer hytter, har andre priser.
Lærke fra Virum spørger om det er muligt at lægge reglerne bag et login på hjemmesiden, så det kun er
divisionens grupper, der kan se dem?
Andreas fra Trørød Spejderne (også admin på hjemmesiden) svare ja det kan man godt…
Æ1 er vedtaget og erstatter hovedforslaget D-2.

D-3: Alle grupper, enheder og udvalg i og under Mølleå Division har samme vilkår og beføjelser i forhold til
alle fondens hytter, grunde, sheltere og øvrige faciliteter, uagtet disses hjemkommune og matrikulære
tilhørsforhold i øvrigt.
Forslagsstiller: Morten Ulrik Sørensen – GL, Skovtofte, Just – GL, 2. Lyngby Optaya, Vicky Bonefeld og Michael
Matthison-Hansen – GA og GL, Eremitage Gruppe, Mikkel Segato Kristiansen – GL, Virum Gruppe, Suzette
Wagner og Anders Theilgaard Madsen – GLer, Bagsværd Gruppe
Suzette fra Bagsværd motiverer.
Stå stærkt sammen i divisionen… Samme vilkår for alle grupper uanset hvilken kommune man tilhører.
Fonden - Marianne Purup: Der er ikke nogen forskel på divisionens grupper i forhold til brug af hytter, grund,
faciliteter mm.
Lærke fra Virum spørger hvordan der ingen forskel er på grupperne, når nogen skal betale?
Fonden - Marianne svarer at Gladsaxe kommune har trukket sig, så deres tilskud er ikke gældende. Det har
dækket Gladsaxe gruppernes leje. Så skalDe to grupper skal betale leje og søge refusion i deres egen
kommune. Lyngby og Søllerød grupperne bliver dækket af deres kommuner.

Forslag D-3 og Æ2 er trukket

Lærke fra Virum – ”Set med mine øjne kan det ikke være gruppernes problem. Det skal være lige nemt for alle
grupper. Det handler om hvordan det opleves, ikke hvor pengene kommer fra. Det skal føles lige for alle…”
Mikkel fra Virum spørger hvem der skal betale de sidste 25 % i refusion for de to grupper, der nu skal betale
leje…?
Torben svare, at det må vi forsøge at finde ud af i løbet af året…
Der blev lavet et Ændringsforslag (Æ2), men både forslag D-3 og Æ2 er trukket, da forslaget handler om
brugsretten og ikke den økonomiske del. Brugsretten er ikke ændret for Gladsaxe grupperne.

D-4: Alle grupper, enheder og udvalg i og under Mølleå Division har gratis adgang til at booke og låne
lejrgrunde, sheltere, naturværksteder samt toilet- og badefaciliteter, der understøtter udendørs lejrliv på
divisionens grunde.
Som kompensation herfor, yder Mølleå Division årligt et bidrag for dække af brugsret af Mølleå Divisions
Grund og Hytte Fonds faciliteter.
Forslagsstiller: Morten Ulrik Sørensen – GL, Skovtofte, Just – GL, 2. Lyngby Optaya, Vicky Bonefeld og Michael
Matthison-Hansen – GA og GL, Eremitage Gruppe, Mikkel Segato Kristiansen – GL, Virum Gruppe, Suzette
Wagner og Anders Theilgaard Madsen – GLer, Bagsværd Gruppe
Marianne fra Fonden oplyser, at der ikke er forskel på grupperne. Brugsretten kommer til at stå i den nye
regelvejledning. Den særskilte aftale for gladsaxegrupperne på den økonomiske del skal skrives ned i
regelsættet. De sidste 25% i refusion har jeg ikke en løsning på nu, men det bliver vendt med en advokat.
Thomas fra Fortunen – Som jeg forstår, så skal det være gratis for alle grupper (oprindelige forslag)
Just fra 2. Lyngby Optaya - Det være svindel at få de sidste 25% dækket af divisionen.
Søren Bang fra Kgs. Lyngby – Hvis der ikke faktureres for de to Gladsaxe grupper, så får vi en mindre indtægt…?
Svar - Ja
Jacob fra 2. Lyngby Optaya – Hvad med junior- og miniprimi… Skal Gladsaxe grupperne betale for at deltage på
dem?
Torben svarer – Ja der bliver grupperne opkrævet…

Forslaget D-4 + Æ3 er forkastet

Ændringsforslag (Æ3): Gladsaxe gruppernes divisionskontingent nedsættes med et beløb svarende til deres
bidrag til Fonden. Samtidig indføres de økonomiske brugsregler for grupperne i Gladsaxe Kommune i det
forslag D-2 vedtagne regelsæt.
Claus fra Frederikslund – Foreslår et nyt ordentligt forslag til næste år.
Mette Raaschou forslår en klippekortsordning for Gladsaxe grupperne…
Første afstemning: Ændringsforslaget (Æ3) er vedtaget
Anden afstemning: Forslaget D-4 + Æ3 er forkastet.

D-5: Divisionsrådet pålægger Mølleå Divisions Grund og Hytte Fond IKKE selvstændigt at søge lejetilskud på
vegne af Mølleå Division, for brug af faciliteterne.
Grupper, enheder og udvalg i og under Mølleå Division sørger selv for at de respektive kommunale tilskud
bliver søgt på baggrund af faktiske lejeudgifter.
Forslagsstiller: Morten Ulrik Sørensen – GL, Skovtofte, Just – GL, 2. Lyngby Optaya, Vicky Bonefeld og Michael
Matthison-Hansen – GA og GL, Eremitage Gruppe, Mikkel Segato Kristiansen – GL, Virum Gruppe, Suzette
Wagner og Anders Theilgaard Madsen – GLer, Bagsværd Gruppe
Fonden er kommet med et ændringsforslag, som fremlægges af Marianne
Ændringsforslag (Æ4): Fremover vil grupperne i Gladsaxe Kommune få lejekontrakt og selv søge refusion via
deres kommune. Der udarbejdes en løsning, der sikrer økonomisk dækning af den ikke refunderede del af
lejebeløbet.
Suzette fra Bagsværd spørger om det ikke er det samme de siger?
Marianne svarer at der er aftaler med de to andre kommuner…
Morten fra Geels spørger Suzette om det er rigtig forstået, at forslaget mener at alle grupper skal søge deres
kommuner?
Svar: Ja
Jacob fra 2. Lyngby Optaya – Fint forslag – alle bliver behandlet ens…
Første afstemning: Ændringsforslaget (Æ4) er vedtaget
Anden afstemning: Forslaget D-5 + Æ4 er forkastet.

Forslaget D-5 + Æ4 er forkastet

E – Væsentlige beslutninger om divisionens fremtid
Herunder forelæggelse af divisionens udviklingsplan med indsatsområder for indeværende år + beslutninger i
øvrigt om divisionens spejderarbejde, udvikling mv.

Udviklingsplanen blev vedtaget

Anders DC fortæller om divisionens udviklingsplan
Vi beholder strukturen i udviklingsplanen med 3 overskrifter med konkrete mål
Udviklingsplanen består af tre punkter:
1) Lederuddannelse
2) Lederudvikling
3) Netværk for ledere
Udviklingsplanen er vedtaget.
F – Vedtagelse af justeret budget for indeværende år og vedtagelse af budget og fastsættelse af divisionskontingent for det følgende år
Anders Mejlhede, Kasserer fremlægger budgettet.
Kontingent for 2021 ændres til 0 kr
Kontingent for 2022: 100 kr.
Divisionskontingentet ændres til 0 kr for 2021. Der opkræves ikke kontingent
Budgettet 2020 er godkendt uden ændringer.

Budgettet for 2021 og 2022 (foreløbigt) er godkendt

Divisionsledelsen forslår at vi fortsætter med 100 kr. i kontingent i 2022.
Kontingent for 2022: 100 kr. – Godkendt

Torben Ellestad gennemgår budgettet for fonden.
Forhåbentlig ikke flere aflysninger….
Jacob fra 2. Lyngby Optaya spørger om der ikke skal stå 0 kr ved Gladsaxe kommune?
Torben svarer at det tager de internt – Teksten ændres.
Forventer underskud i 2021.
Just fra 2. Lyngby Optaya spørger om det er helt udelukket at snakke med Gladsaxe kommune igen?

Budgettet for 2021 for divisionsfonden blev
godkendt

Torben svarer, at de ikke har snakket med Gladsaxe endnu – Men går i gang med at se, om vi kan få et fælles
forum.
Budgettet for 2021 for divisionsfonden blev godkendt.
G - Fastsættelse af antallet af divisionsledelsesmedlemmer
Divisionsledelsen forslår 8 medlemmer - Heraf 1 divisionschefer og 1 kasserer

Vedtaget

H - Valg af divisionsledelse og fondsbestyrelse
Divisionsledelsen:
Divisionschef: Torben Ellestad – Ikke på valg
Divisionskasserer: Anders Vahlgren – Valgt
Divisionsledelsesmedlem Bertha M. Friis – Genopstiller – Valgt
Divisionsledelsesmedlem Maja Justesen – Ikke på valg
Divisionsledelsesmedlem Amalie Paarup Krebs – Ikke på valg
Divisionsledelsesmedlem Morten Frederiksen – Ikke på valg
Divisionsledelsesmedlem Carl Friis – Opstiller – Ikke på valg
Divisionsledelsesmedlem Andreas Münter – Opstiller - Valgt

Valgt til divisionsledelsen:
Divisionschef: Torben Ellestad
Divisionskasserer: Anders Vahlgren
Divisionsledelsesmedlem: Bertha M. Friis
Divisionsledelsesmedlem: Maja Justesen
Divisionsledelsesmedlem: Amalie Paarup Krebs
Divisionsledelsesmedlem: Morten Frederiksen
Divisionsledelsesmedlem: Carl Friis
Divisionsledelsesmedlem: Andreas Münter

Anders Mejlhede – genopstiller ikke
Anders Vahlgren stopper som DC og stiller op som kasserer
Valg af revisorer og evt. revisorsuppleanter
Revisor for divisionen: Uffe Ougaard - Valgt

Revisor for divisionen: Uffe Ougaard

Fondsbestyrelsen:

Valg til fonds bestyrelsen:
Gladsaxe: Lars Serritzlev
Lyngby Taarbæk: Karsten Meier
Søllerød: Claus Damgaard
Divisionen: Marianne Purup
Divisionen: Annette Kaalund-Jørgensen
Divisionsledelsen: Torben Ellestad

Divisionschef Torben Ellestad – Ikke på valg, sidder som repræsentant for divisionsledelsen
Gladsaxe: Lars Serritzlev – Ikke på valg
Lyngby Taarbæk: Karsten Meier – Ikke på valg
Søllerød: Claus Damgaard – Genopstiller - Valgt
Divisionen: Marianne Purup (formand) – Ikke på valg
Divisionen: Annette Kaalund-Jørgensen – Genopstiller - Valgt
Fonds kasserer: John Bagger-Petersen – Genvalgt
Fonds revisor: Ronald Clausen – Valgt

Valg til lederkollegiets bestyrelse
Anders Mejlhede formand – Opstiller - Valgt
Andreas Jensen kasserer – Opstiller - Valgt

Fonds kasserer: John Bagger-Petersen
Fonds revisor: Ronald Clausen

Valg til lederkollegiets bestyrelse
Anders Mejlhede formand
Andreas Jensen kasserer

Hanne Korsholm – ikke på valg
Henrik Otterstrøm – ikke på valg

I – Mundtlig beretning fra Friluftsrådet
Friluftsrådet - Gunnar Brüsch
Kan også læses i mødematerialet
Gunnar er ikke til stede i år – Divisionsrådet tager beretningen til efterretning. Se mere om friluftsrådet her:
http://www.friluftsraadet.dk/
J – Mundtlig beretning fra Mølleåsejladsen
Mølleåsejladsen – Anders Mejlhede
Anders – der blev ikke afholdt Mølleåsejlads i 2020 pga. corona, men regner med at vende stærkt tilbage i år…
K – Eventuelt
Mathias og Marie fra Korpsledelsen var på besøg, men var desværre nødt til at gå, da mødet trak ud. Der er
vedhæftet et slideshow med referatet, så I kan se, hvad der rør sig i korpsledelsen.
Carsten fra 1. Holte opfordrer til at forslagsstillere snakker sammen inden mødet
Jacob fra 2. Lyngby Optaya opfordrer til at der nedsættes et udvalg omkring Nejlinge og udfordringen med
Gladsaxe grupperne, så der kan komme et nyt oplæg med på næste divisionsrådsmøde
Kandersteg turen i år blver desværre aflyst pga. corona – Stor tak til Kandersteg teamet for deres indsats.
Tak til Anders Mejlhede for mange års kasserer arbejde i divisionen.

Hanne Korsholm
Henrik Otterstrøm

