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Divisionsrådsmøde 2022 
 

Lørdag den 23. april 2021 - kl. 10.00-16.00. 
Gråsten skole, Degnevænget 2, 6300 Gråsten 

 

Dybbøl division og Gråsten Gruppe indkalder hermed til 
divisionsrådsmøde i multisalen på Gråsten skole. Pris pr 
deltager er 75kr. som bedes betales gruppevis på mobile-
pay 10782, husk at skrive gruppenavn på overførslen. Der 
vil blive serveret frokost til middag og senere kaffe, te og 
kage. Drikkevarer kan tilkøbes. Husk bestikposen. 
Tilmelding og betaling gruppevis senest d. 12. april 2022 til 
Paul Frydendall: paul@halunk.dk  
 
Parkering langs Degnevænget eller P-pladsen ved Ahl-
mannsparken. 
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Program for Divisionsrådsmødet:  
 
Velkommen til Dybbøl Divisions Divisionsrådsmøde. 
 
Divisionsledelsen har valgt at afvikle mødet i samme stil 
som før Corona tiden . Vi har sammensat dette program 
for dagen: 
 
 
kl. 9.30 Ankomst, registrering og udlev. af stemmekort 

   10.00 Flaget hejses. 

   10.10 Velkomst, herunder bæres fanerne ind og sang. 

  Pkt. 1 Valg af dirigent og referent. 

   10.30 Dagsorden som cafedebat. 

 

 Cafe 1: Divisionens beretninger 

 Cafe 2: Divisionens regnskab, budgetter  

         Cafe 3: Troldhøj beretning, regnskab, budget 

 Cafe 4: Indkomne forslag og udviklingsplan 

  

   12.00 Frokost 

   13.00 Dagsorden fra pkt. 2 til 17godkendelser og valg. 

   14.30 Pause 

   14.45 Dagsorden fortsat. 

   15.45 Fanerne bæres ud og flaget hales. 

  Afslutning med Spejderbror. 
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Forslag til dagsorden: 
 
 Dagsorden - Divisionsrådsmøde: 

 1. Valg af dirigent og referent. 

 2. Godkendelse af Troldhøjs beretning. 

 3. Godkendelse af Divisionens beretninger. 

 4. Godkendelse af Troldhøjs regnskab 2021. 

 5. Godkendelse af Divisionens regnskab 2021. 

9 6. Vedtagelse af Troldhøjs budget for 2022. 

 7. Vedtagelse af Divisionens reviderede budget 2022. 

 8. Vedtagelse af Divisionens budget for 2023. 

 9. Fastsættelse af Divisions kontingent for 2022 og 2023. 

 10. Behandling af indkomne forslag. 

 11. Vedtagelse af Divisionens udviklingsplan. 

 12. Fastsættelse af antallet af Divisionsledelsesmedl. 

 13. Valg til Divisionsledelse. Se side 23 

 14. Valg af Troldhøjs udvalgsmedlemmer. Se side 23 

 15. Valg af revisor og evt. revisorsuppleant. 

 16. Arrangør og dato for Divisionsrådsmødet i 2023. 

 17. Eventuelt 
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BERETNING FRA TROLDHØJUDVALGET 
 
 
 
Udlejningen var i 2021 desværre stadig præget af mange Coro-
na aflysninger. Til gengæld er vi blevet godt kompenseret af 
DUF-midlerne som støtte til netop det formål. Faktisk fik Per så 
god en kontakt, at vi fik godtgjort det vi har mistet i både 2021 og 
2020, hvilket har givet et tilskud på omkring 420.000 kroner.  
 
Vi har samtidig fået et tilskud fra Sct. Georgs Gildet i Sønderborg 
på 50.000 kroner til et nyt lederrum. 
 
Samlet set er vi gået ud med et overskud på ca. 365.000 kroner 
før afdrag til Nykredit.  
 
Derfor er det bevilgede lån fra Divisionen ikke længere aktuelt.  
 
Vi blev færdige med det nye tag lige op til sommerferien – noget 
forsinket. Men heldigvis tidlig nok til, at Divisions-træffet kunne 
afholdes på Troldhøj. 
Vi synes resultatet er blevet meget godt, og nu fremstår Troldhøj 
mere som én sammenhængende bygning. Ud over nyt tag blev 
samtlige Velux-vinduer samtidig skiftet. 
 
Som nævnt har vi jo fået midler til at gå i gang med at lave et nyt 
lederrum ude mellem stor sovesal og Troldehulen. Foreløbig har 
vi fået tømt det hele ovenpå, og nu er vi i gang med at planlæg-
ge projektet. Vi håber at kunne blive færdige i år. Der vil i samme 
omgang komme et lille toilet i forbindelse med lederrummet. 
 
Alt ser ud til at udlejningen vil normalisere sig i 2022, så vi kryd-
ser fingre for at Troldhøj igen vil være en ejendom med masser 
af aktivitet. 
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Der er stadig mulighed for at booke rengøring efter et lejemål. Vi 
har fået en ny rengøringsaftale. Fuld rengøring koster 1.600 kro-
ner. Man kan dog også vælge kun at få gjort rent udvalgte ste-
der. Det krydser man så af i et skema, hvor hvert enkelt område 
er prissat. Rengøring skal altid bookes hos udlejer Michael Topp. 
 
Vi har fået ny hjemmeside og nyt bookingsystem. Det betyder 
bl.a. at kalenderen ser lidt anderledes ud. Men den skulle være 
meget brugervenlig. Man går dog stadig ind på www.troldhoj.dk. 
 
Tak til lejere, samarbejdspartnere og især vore uundværlige fri-
villige hjælpere, der alle har støttet godt op omkring Troldhøj. 
 
Husk at der stadig er 50% rabat for vore egne spejdergrupper i 
perioden oktober til marts, og at der ikke opkræves depositum 
fra Divisionens spejdergrupper. Klik ind på www.troldhoj.dk, når 
du vil booke Troldhøj.  
Vi ser frem til at møde jer igen i både 2022 og årene frem   
 
 
Mange Spejderhilsener fra Troldhøjudvalget 
Poul (formand) 

http://www.troldhoj.dk
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 Indkomne forslag: 

 
Forslag, der ønskes behandlet på Divisionsrådsmødet, skal 
være Divisionscheferne i hænde senest den 9. april 2022 
Udsendes samlet senest den 16. april 2022 til divisionsrådet 
 
Vi henstiller til, at forslag indsendes rettidigt, så  
Divisionsledelsen og grupperne har mulighed for at forbere-
de sig ordentligt inden mødet. 
 
 



 

10 

 
Årsberetning fra DC’erne for 2021 
 
I spejderåret 2021 skete der mange positive ting i divisionen som 
var med til at sætte en positiv retning for spejderarbejdet. Selv 
om der i perioder af året var restriktioner og nedlukninger for for-
eningsarbejdet, lykkedes det at lave mange gode spejder aktivi-
teter rundt omkring i grupperne og i divisionen. 
 
Divisionslejren som var udsat fra 2020 måttes skubbes til efter 
sommerferie på grund af restriktionerne i forhold til Covid-19. 
Lejren blev gennemført på Troldhøj i september og det var glæ-
deligt, at se så mange glade spejdere deltage. Mange fik følel-
sen af at være en del af noget større, når så mange er samlet 
om et fælles mål. Mange gode og spændene spejderaktiviteter 
blev gennemført, og hele området omkring Troldhøj summende 
af glade spejdere og ledere. Tak, til alle der var med til at plan-
lægge og gennemføre lejren. 
 
I sensommeren 2021 indstillede divisionsledelsen 2 ledere og en 
forening fra divisionen til at modtage nogle af leder-/
foreningspriserne til Fritidsfesten for Sønderborg kommune. Vi 
endte op med to nomineringer. Ingo fra Gråsten Gruppe som 
årets leder/træner og Augustenborg-spejderne som årets for-
ening. Augustenborgspejderne endte med at vinde prisen som 
åretsforening i Sønderborg Kommune 2021. Endnu en gang til-
lykke med både normineringen til Ingo og prisen til Augusten-
borgspejderne. 

Ved afholdelse af grupperådsmøderne i februar og marts var der 
flere grupper som ikke fik valgt medlemmer nok til bestyrelsen, 
heri blandt specielt formandsposten. Som i så mange andre for-
eninger mærkes den manglende forældreopbagning til bestyrel-
sesarbejdet også i spejdergrupperne. Det er en udfordring som 
DC’erne vil drøfte med formændene og gruppeledere til kom-
mende fællesmøder. 
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På grupperådsmøderne i februar måned blev der i Langesø - og 
Nordborg gruppe vedtaget nogle beslutningsforslag, som pålag-
de divisionsledelsen at igangsætte en proces for de tre Nordals 
grupper (Havnbjerg, Langesø og Nordborg) omkring muligheder 
for mere strukturet samarbejde eller en sammenlægning af de 
tre grupper. Et lignende forslag blev drøftet til grupperådsmødet 
i Havnbjerg, her valgte grupperådet, at bestyrelsen selv skulle 
igangsætte drøftelser med de to andre grupper om samarbejde 
eller sammenlægning. Divisionsledelsen har afholdt et møde 
med først formændene for de tre grupper og et møde med for-
mænd og gruppelederne. På mødet blevet der drøftet mulighe-
derne for samarbjde eller sammenlægning. Udfaldet af møderne 
blev, at der i 2022 skulle arrangeres et fælles ledermøde for de 
tre grupper. Formålet med dette møde er at lære hinanden at 
kende og planlægge en fælles gruppertur i marts 2022. Efter 
denne tur skal processen evalueres og fremadrettede mulighe-
der drøftes. Udgangspunktet for denne proces er en bekymring i 
divisionsledelsen for gruppernes overlevelse, set i forhold den 
faldende børnegruppe i aldrene 6 – 16 år frem mod 2030. På 
møderne har vi også drøftet gruppernes aktiviteter, i forhold til 
DDS-undersøgelsen ”Den attraktive Spejdergruppe” Nu afventer 
vi udfaldet af den fælles tur for grupperne. 
 
I nogle af divisionens grupper har der desværre været nogle in-
terne uoverensstemmelser, som har krævet DC’ernes deltagel-
se i møder og konfliktløsnings forslag. Ligeledes har DC’erne 
afholdt møde med en grupper ledere fra divisionen, til en drøf-
telse af væremåder over for hinanden som leder. Fælles for fle-
re af disse sager har været, at man ikke snakker med hinanden, 
men man snakker om hinanden i andres tilstedeværelse. Dette 
er desværre en kedelig udvikling, som vi DC’er opfordre til at få 
bremset. Er der noget man som leder eller bestyrelsesmedlem 
er utilfredsmed. Så ”Sig det – Sig det til den, som kan gøre no-
get ved det” Frem for at gå og tale med alle andre om ens util-
fredshed.  
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Kliplev grupper er fortsat under afvikling. Sidst på året fik grup-
pen og en mulig køber, Aabenraa Kommunes godkendelse til at 
kunne fortsætte salgsforhandlingerne af spejderhytten i Kliplev. 
Vi håber at salget kan afsluttes i starten af 2022. 
 
Efter at korpset i 2020 nedlagde hytteudvalget på Stveninghus, 
har divisionsledelsen ikke længere en post i arbejdet på Stev-
ninghus. 
 
I løbet af efteråret 2021 afholdt korpset nogle online webinarer 
om de nye vedtægter, som skulle vedtages på korpsrådsmødet i 
november 2021. Repræsentanter fra divisionsledelsen deltog på 
forskellige af disse webinarer og var også aktiv i forandringspro-
cessen på korpsrådsmødet. Bl.a. stilliede vi et ændringsforslag 
til vedtægtsforslagene, dette ændringsforslag blev vedtaget af 
korpsrådet og indarbejdet i de nye vedtægter. Mange fra grup-
perne i divisionen deltog også i denne proces, så tak til jer alle 
for godt arbejde omkring de nye vedtægter. 
 
I efteråret 2021 måtte vi tage afsked med Nikolaj vores ALK, 
som rejste til Nyborg til et nyt job. Tak for din indsats for Dybbøl 
Division, Lene mistede en god og dygtig makker på posten som 
AKL. Nu håber vi, at der kan vælges en ny AKL på det kommen-
de divisionsrådsmøde. 
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Bruxelles Spejderne har vi også haft dialog med i 2021, dialogen 
har været omkring deres udfordring med dobbelt korpskontin-
gent. På korpsrådsmødet havde vi og tre repræsentanter fra 
Bruxelles en snak med repræsentanter fra Korpsledelsen. Bru-
xelles ansøgte om en kontingent nedsættelses, som de har haft 
tidligere. Ønsket blev desværre afvist af korpsledelsens forhand-

lere. 

Troldhøjudvalget (TU) har i 2021 fået gennemført et stort reno-
veringsarbejde af taget m.m. på Troldhøj hytten. Mange fonde 
blev ansøgt om støtte til projeketet og på fantastisk vis lykkedes 
det at få indsamlet midler til at realisere projektet. Der skal lyde 
et STORT TAK til TU for jeres indsats med at drive og forvalte 
vores fælles udlejnings-ejendom i Nørreskoven. De frivilige om-
kring Troldhøj skal også have et STORT TAK for jeres arbejde 
med reparationer og opsyn af hytten. 

DC’erne har i løbet af året deltaget i en del møder i SAMRÅDET 
ALSSUND. I år har SAMRÅDET afholdt forskellige foredrag og 
arrangeret valgmøde for vores spejdere og seniorer. Mange lo-
kalpolitiker mødte op til valgmødet og blev meget klogere på de 
unges ønsker til politikernes virke i byrådet. Tak for SAMRÅDET 
ALSSUND for samarbejder om at skabe gode rammer for spej-
derne i Sønderborg Kommune. 
 
En stor TAK til alle i divisionsledelsen for jeres meget aktive og 
fantastiske arbejde og indsats til gavn og glæde for divisionens 
spejdere og ledere.  
 
 
Spejder hilsen  
 
Christa og Morden 
Divisionschefer  
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Beretning for Supertovholder 2021 
 
2021 her endnu en gang været et år præget af Corona pandemi-
en. Mange af de divisionsarrangementer, der på et normalt spej-
derår, ville fylde kalenderen, er desværre ikke blevet gennem-
ført. Men selvom der har været aflysninger, har der også været 
arrangementer der lykkedes. Måske ikke i deres oprindelige 
form, men så i en lidt ændret udgave. Det er her spejderlederne i 
vores Division viser deres sande talent. Nemlig evnen til at til-
passe sig til en svær situation, og vende det til noget positivt. 
Finde nye ideer og føre det ud i livet. Det er rigtig stærkt gået. 
 
Det så vi også under Divisionslejren i september, hvor der var 
livlig aktivitet på Troldhøj. Ikke mindst om søndagen under divisi-
onens time, hvor grenaktiviteter på tværs fyldte billedet. Vi så 
Mikrospejdere, der med tungen lige i munden, snittede små 
træknive og lave fingerstrik. Der var Minispejdere i hektisk knob-
stafet. Juniorspejderne dystede i deres årlige gummistøvlekast, 
hvor det vindende hold kæmpede mod et stærkt lederteam. 
Tropsgrenen imponerede med mere eller mindre halsbrækkende 
klatreaktiviteter, hvor alle tropsspejdere blev udfordret på mod 
og samarbejde. Seniorgrenen havde vi et møde med, og vi hå-
ber meget på at kunne stable et senior arrangement på benene i 
udgangen af april. Alt i alt dejligt at se så mange topmotiverede 
spejdere og ledere samlet på et sted. 
 
Sidste år fik vi rigtig godt gang i vores tovholdermøder, hvor vi 
mødtes med tovholderne fra de enkelte grene, og koordinerede 
fællesindsatser på tværs. Det kan være manglende tilmelding og 
framelding til møder og lejre, og hvordan det kan forbedres. Det 
kan være, hvordan samarbejdet i grenene kan øges, eller andre 
udfordringer de enkelte tovholdere står med. Det er også i dette 
regi, at vi vender divisionens udviklingsplan, og kontinuerligt ar-
bejder med at få bl.a. bæredygtighed med som en grundpille i 
divisionsarrangementer. Men det går ikke kun op i snak, for i lø-
bet af året er der også blevet ryddet op i grenenes lager på 
Troldhøj, så det nu er til at finde rundt i. Her skal lyde en stor tak 
til alle tovholdere for det store arbejde i forbindelse med denne 
oprydning. 
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Vi har også fået kontakt til de Familiespejdergrupper, der er i di-
visionen, og i den spæde opstart med netværksmøde. Behovet 
for at mødes er ikke så stort, så for nu er der aftalt et møde i 
året, hvor der kan udveksles erfaringer og gode ideer til aktivite-
ter. Det er ikke altid nemt for os, at holde styr på, hvor der er fa-
miliespejdere, så skriv gerne til os, hvis I har startet det op. 
 
Hvad er det så for et år vi kigger ind i? Naturligvis håber vi alle 
på, at 2022 bliver året, hvor vi igen kan genoptage mange af de 
spejdertraditioner, vi alle elsker, men Corona er stadig blandt os, 
så helt som i gamle dage bliver det nok ikke. Men mon ikke vi 
ser arrangementer som Divisionsturnering, PL/PA træning og 
Træf komme tilbage i kalenderen? Vi glæder os i hvert fald til at 
se, hvad året vil bringe. 
 
De bedste spejderhilsner 
Dorthe og Tom 
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Resultatopgørelse for perioden 01.01.21 - 31.12.21 

 INDTÆGTER   

1010 Lejeindtægt plads 1 8.955,00 

1020 Lejeindtægt Plads 2 4.590,00 

1030 Lejeindtægt Plads 3 29.745,00 

1040 Lejeindtægt Plads 4 29.745,00 

1050 Lejeindtægt Plads 5, Shelter 90,00 

1060 Lejeindtægt hytten 75.190,00 

1071 El-indtægt 11.770,00 

1072 Rengøring indtægt -282,00 

1076 salg af stofmærker 1.030,00 

1077 Salg af postkort 250,00 

1078 Diverse indtægt 420.125,00 

1079 Diverse Fonde -79.400,39 

 INDTÆGTER I ALT 501.807,61 

 UDGIFTER HYTTE OG LEJRPLADSER  

1310 Ejendomsskatter -441,69 

1318 Vedligeholdelse af pladser -8.280,50 

1319 Vedligeholdelse hytten -21.402,71 

1320 El-udgifter -38.428,72 

1321 Rengøring -1.846,00 

1322 Renovation -5.583,21 

1323 Vand -15.543,68 

1324 Brænde -2.853,55 

1326 Reparation og service af inventar 0,00 

1327 Småanskaffelser  køkken -917,14 

1328 Øvrige småanskaffelser 0,00 

1329 Internet -6.063,00 

1331 Kørsel & Tilsyn -610,00 

1332 Forsikringer -14.649,08 

 
UDGIFTER FOR HYTTE OG LEJRPLAD-
SER I ALT -116.619,28 

 DÆKNINGSBIDRAG 385.188,33 
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Konto 1078 - Vi har for årene 2020 og 2021 modtaget kr. 417.745,- fra 
Covid-19 puljen gennem DUF (Dansk Ungdoms Fællesråd) 
 
Note: Konto 1079 - Tag og Vinduer. 
Vi modtog kr. 700.000 fra diverse fonde, samt lånte kr. 100.000 ved divi-
sionen. Entreprisens samlede omkostninger blev kr. 829.400,39, restbe-
løbet blev taget af driften. i december modtog vi kr. 50.000 fra Sct. 
Georgs Gildet i Sønderborg til indretning af toilet og lederrum i de gamle 
depoter. 
 

 ADMINISTRATIONSOMKOSTNINGER  

3604 Domæne -406,75 

3605 e-conomic -2.985,00 

3621 Møder -275,69 

3622 Gaver og blomster 0,00 

3624 Nytårskur 0,00 

3627 Bankgebyr -1.228,70 

3640 Kursdif. udenl. lejere -93,79 

3770 Kassedifferencer mv. -1.033,90 

 ADMINISTRATIONSOMKOSTNINGER I ALT -6.023,83 

   

 RENTEINDTÆGTER  

4380 Aktieudbytte -62,05 

 RENTEINDTÆGTER I ALT -62,05 

   

 RENTEUDGIFTER  

4410 Renteudgift, bank -1.140,79 

4450 Renter prioritetslån -12.145,41 

 RENTEUDGIFTER I ALT -13.286,20 

 PERIODENS RESULTAT 365.816,25 
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 Balance for perioden 01.01.21 - 31.12.21 

 AKTIVER Primosaldo Ultimosaldo 

    

5360 Depositum -48.255,00 -39.585,00 

5600 Debitorer 2.666,35 193,35 

5800 Aktier i Sydbank 6.725,00 6.725,00 

5820 Sydbank Forening 85.963,41 289.757,45 

5830 
Sydbank Hensættel-
ser 1.707,10 90.208,50 

5840 Løsøre 509.291,10 458.362,00 

5845 Afskrivninger Løsøre 0,00 50.929,10 

5850 Bostedhoved 203.800,00 652.200,00 

5860 Troldhøj 650.000,00 650.000,00 

 AKTIVER I ALT 1.411.897,96 2.158.790,40 

    

 PASSIVER   

 EGENKAPITAL   

6110 Kapitalkonto, primo -922.297,91 -862.297,91 

6111 Henlæggelser -30.000,00 -90.000,00 

 Periodens resultat 0,00 -365.816,25 

6136 
Regulering af Bosted-
hoved 0,00 -448.400,00 

6140 Nedskrivning Løsøre 195.609,90 195.609,90 

6145 
Nedskrivning af Aktie-
værdi 3.470,00 3.470,00 

6150 
Konvertering af af-
dragsfrit lån -24.400,00 -24.400,00 

 EGENKAPITAL I ALT -777.618,01 -1.591.834,26 

    

 GÆLD   

6850 
Lån Nykredit 
1495000,00 -651.000,67 -566.956,14 

6851 Afdrag prioritetslån 16.720,72 0,00 

 GÆLD I ALT -634.279,95 -566.956,14 

 PASSIVER I ALT -1.411.897,96 -2.158.790,40 
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Budget 2022 

  Budget 
2022 

Budget 
2021 

Leje 180.000 120.000 

Diverse (note 1) 1.500 2.000 

Fonde (note 2) 0 700.000 

I alt 181.500 822.000 

      

El (note3) 25.000 18.000 

Rengøring 2.000 15.000 

Vedligeholdelse af hytte, pladser 25.000 17.000 

Reparation af inventar samt småanskaf-
felser. 

20.000 10.000 

Varmepumper 20.000 3.000 

Renovation 8.000 5.000 

Vand og ejendomsskatter 16.000 9.000 

Forsikringer 15.000 14.500 

Tilsyn, møder og gaver 3.000 4.000 

Edb 9.500 1.000 

Administration, porto m.m. 1.000 2.500 

Bankrenter og gebyrer. 3.000 1.500 

Prioritetsrenter 10.000 10.000 

Projekter (note 4) 125.000 800.000 

I alt .000 910.500 

Afdrag Nykredit 65.000 50.000 

I alt 262.000 960.500 

      

Underskud .500 138.500 

      

I alt   822.000 
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Noter til budget 2022 for Troldhøj 
 
Note 1: Diverse indtægter dækker salg af stofmærker, postkort, græsningslaug. 
 
Note 2: Der er ikke søgt i 2022. 
 
Note 3: El: Udgifter kr. 38.428,72 – indtægter kr. 11.770,00 = kr.  
 
Note 4: I slutningen af 2021, modtog vi kr. 50.000 fra Sct. Georgs Gildet i Sønderborg, 
øremærket til indretning af lederrum og evt. toilet på 1. salen. 
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Årsregnskab 2021 Dybbøl Division 
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Balance 
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Revideret budget for 2022 
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27 

Divisionsledelse   

 Divisionschef 
 Christa Bonde  

På valg - genopstiller 

 Divisionschef 
 Morden Hansen  

Ikke på valg 

 Divisionskasserer 
 Kristine Asmussen 

Ikke på valg  

 Aktivitetskoordinator for lederne 
 Lene Falk 

Ikke på valg 

 Aktivitetskoordinator for lederne 
  

Vacant 

 Supertovholder 
 Dorthe Søndergaard 

På valg - genopstiller 

 Supertovholder 
 Tom Østergaard 

Ikke på valg 

 Ung 
  

Vacant 

Troldhøjudvalg   

 Formand  
 Poul Søndergaard 

På valg - genopstiller 

 Kasserer  
 Per Kongebro 

Ikke på valg 

 Lederrepræsentant.  
 Karin Friis 

Ikke på valg 

 Lederrepræsentant 
 Tina Ensted 

På valg - genopstiller 

Revisor   

 Revisor 
 Peter Landergren 

På valg - genopstiller 

 Revisorsuppleant  
  

Vacant 
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