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Horns Rev Divisions Pulje 
 
Formål med ”Horns Rev Divisions pulje”, er at hjælpe aktive spejder og/eller ledere i Divisionen med et 
økonomisk tilskud til at kunne komme på spejder-relevant kursus eller deltage i ”ekstraordinær” 
spejderoplevelse (omtales efterfølgende som ”kursus”). 
 
Horns Rev Divisionsledelse ønsker at fremme det gode spejderarbejde ved at sikre ledernes forsatte 
udvikling. Grupperne sidder nogle gange og skal prioritere mellem flere muligheder og i sidste ende kan 
det være økonomien, der kan afgøre det. Ledelsesudvikling og det store fællesskab, er en vigtig del af 
Spejderbevægelsen, og det giver masser af gejst og mod på mere spejderarbejde hjemme i gruppen. 
Divisionen ønsker at styrke fællesskaber ved at styrke leder og spejders udvikling. 
 
Betingelse for tilskud 
Divisionen afsætter en pulje af penge pr. kvartal, hvor Divisionens spejder eller spejdergrupper kan 
søge tilskud til kurser og ekstraordinære spejderoplevelser. 
 
For at komme i betragtning til midler fra puljen skal spejdergruppen være én af divisionens grupper 
eller den/de enkelte spejder skal være aktiv spejder i én af divisionsgrupper eller i Horns Rev 
Divisionen. For at sikre at der kun udbetales midler til aktive spejder, kan Division kontakt den nærmest 
leder for at få dette bekræftet. 
 
Divisionsledelsen ønsker, at ansøgeren, vil dele oplevelse af kurset med spejderne i division, f.eks. ved 
at lave et mindre oplæg på et af divisions møder eller formidle tilegnet viden via en aktivitet på et af 
Divisions arrangementer eller lignende. 
 
Ansøgning 
Ansøgeren skal sende sin ansøgning til Divisionsledelsen (pr. mail til Divisionschef). 
Ansøgningen skal være en motiverende ansøgning* med begrundelse til at lederen/spejderen ønsker 
tilskud til det pågældende kursus, arrangement eller lignende, incl. hvor og hvornår arrangementet 
finder sted. 
I ansøgningen skal det fremgå, hvilke beløb der søges fra Puljen, pr. spejder, der skal deltage. 
Endvidere skal total-prisen for hele kurset, arrangementet eller lignende skal oplyses i ansøgningen. 
Der kan tidligst søges tilskud 9 måneder og senest 2 måneder før kurset finder sted, for at ansøgningen 
behandles af Divisionsledelsen, der også vurdere tilskuddet størrelse. 
 
Hvis Divisionsledelsen ikke finder ansøgningen fyldestgørende nok, vil de henvende sig til ansøger for 
yderlig information.  
 
Alle ansøgning vil blive behandlet individuelt, og svar gives direkte til ansøgeren. 
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Afsætning af beløb til puljen 
I divisionens regnskab afsættes der 3.750 kr pr. kvartal til puljen. 
Bruges det hensatte beløb ikke i det pågældende kvartal, overføres midlerne til det efterfølgende 
kvartal. Der kan maksimalt udbetales tilskud for 15.000 kr pr. regnskabsår. 
 
 
 
* motiverende ansøgning her kan der overvejes følgende: 
- Beskriv kort hvorfor du netto har tilmeldt dig dette kursus i år  
- Hvordan passer oplevelsen ind i dit spejderarbejde lige nu 
- Hvordan tænker du, at kurset/oplevelse kan bidrage til at udvikle dit spejderarbejde 
- sæt gerne flere ord på ansøgningen 
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