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REFERAT 

1. Velkomst 
 

2. Referent 
Lene Christensen  
 

3. Nyt fra divisionen  
DC Henning R. orienterede om grenfordeling af medl. i divisionsledelsen:  
Familiespejd: Ingen  
Mikro: Connie K. Eriksen + Morten Kjær 
Mini: Henning Rosenkjær + Marie Bach Jacobsen 
Junior: Carsten Hansen + Lene Christensen  
Trop: Kristian Poulsen + Frederik Ehlers 
Klan: Victor Holden + Rikke Rømer   
Rover: Ingen 
 

4. Briefing om Divisionsturnering 2021  
Sted: Spejderklinten, Sundstrup v. Skals, 7.-9. Maj 
Tema: Olsen-banden. Det allersidste kup - kan det lykkes med spejderes hjælp!? 
Mikro-Mini: Olsen Banden-løb om formiddagen 
Junior-Trop-Klan: Olsen Banden-løb om eftermiddagen (Klan natløb?) 
 

5. Vi mødes i grenene (m. kaffe og kage) 
o Planlægge grenen til divisionsturnering inkl. divisionsledelsens repræsentanter med   
o Grentræf. Evt. planlægning  

 
Til drøftelse i grenene: 

o Præmieformatet.  
Hvordan bør vi tilrettelægge det mest hensigtsmæssigt fremover. Fastholde eller 
evt. ændre og hvordan?  
Beslutning: Man giver alle præmier i én gren eller alle præmier én type konkurrence på én 
gang. Divisionsledelsen arbejder videre ud fra det.  
 

o Turneringsformatet.  
Skal der være divisionsturnering hvert år? Eller evt. turnering hvert andet år og træf 
de andre år (hvor der evt. er turnering for klan)? Andre idéer?   
Beslutning: Der holdes divisionsturnering hvert år de næste fem år.  
 

o Lederdag den 13. marts 2021.  
Input til, hvad ledere ønsker til sådan en dag. Konkrete temaer eller aktiviteter 
modtages med kyshånd.  
Beslutning: Divisionsledelsen arbejder videre med lederdagen og takker for input som var:  
- Arrangement, hvor vi som ledere skal deltage i. Vi vil opleve noget socialt og deltage som 
fx en aktivitet (fx DARE).  
- Ikke kursus. Vi vil være deltagende spejdere.  
- Idéer: Snitte, sten, smedje 
- Workshop - kunne være et element på en lederdag – hvor vi kunne mødes for at udveksle 
den gode tur - det gode møde i fx respektive grene. Lære af hinanden.  
- Lederdag, hvor vi får inspiration med hjem til spejderne  
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- Inspirationsløb for ledere på tværs - lavet af nogle udefra, så vi er 
deltagere  
 

o Der blev desuden opfordret til, om man i grenene evt. kunne drøfte mulige 
vedtægtsændringer, der er undervejs i DDS. Se særligt Kapital V §40.  
Beslutning: Generel bred enighed om, at bestyrelsen skal bruges til andet end af udpege fx 
grenledere, hvis det er det, der lægges op til.  
Divisionsledelsen undersøger (og vil gerne have input) ift. de kommende 
vedtægtsændringer ift., om der er budskaber, vi som division kan gå med på vegne af alle 
grupper.  
 
 

6. Vi mødes i plenum   
o Tilbagemeldinger fra grenene  

Se ovenfor.. 
o Drøftelse i plenum om evt. ændringer   

Se ovenfor. 
o Divisionens kalender 2020/21 (Sølvøkse mangler på den online version) 

2020 
22. oktober: Gruppeleder og formandsmøde  
20.-21. november: Sølvøkseløb (Trop/Klan)  
2021 
15.-17. januar Polartur (junior)  
5.-7. februar Mini-træf  
13. marts Lederdag  
19.-21. marts Mikro-træf  
22. april Divisionsrådsmøde  
7.-9. maj Divisionsturnering, Spejderklinten  
23. september Store ledermøde  
 
 

7. Eventuelt   
Corona og spejderaktivitet. Ingen beslutning men blot erfaringsudveksling. 
Det blev drøftet, hvordan grupperne/grenene for nuværende håndterer fx weekendture? Det er 
meget forskelligt – og internt i grupperne. Det blev fortalt, at både Rødkær, Sortebrødre og Skive har 
haft aflyst ture pga. corona. Årsag til aflysning kan skyldes forskellige ting som fx turenes 
form/rammer, forskellighed i ledernes indstilling/muligheder ift. at deltage mv.  
 
 

8. Tak for i aften   

 

                                               Med venlig spejderhilsen 

                                                   Divisionsledelsen    
 

https://dds.dk/sites/default/files/2020-09/Forslag%20til%20DDS%20vedt%C3%A6gter%202020_1009.pdf
https://dds.dk/sites/default/files/2020-09/Forslag%20til%20DDS%20vedt%C3%A6gter%202020_1009.pdf
https://steenblicherdivision.dk/files/2020-09/Kalender%202020-2021_0.pdf

