
Divisionsledelsesmøde, Steen Blicher Divisionen  
Mandag den 5. oktober 2020, kl. 19.15 hos Carsten  
Deltagere: Henning, Rikke, Lene, Carsten, Morten, Victor, Frederik (Online) 
 

1. Mail, hjemmeside og kommunikation   
Vi har en mailadress for hver gren i divisionen. Den er lavet for at gøre det 
lettere for andre at tage over. Det er op til grenene selv, om den skal bruges, og hvordan 
der bedst kommunikeres med og i de enkelte grene i divisionen.  
 
Generelt skal divisionsledelsen være bedre til at sende information ud fx fra møder. 
Referater kan lægges på Facebook, men vi skal blive bedre til at sende ud via mail – 
divisionsledelsen mailer ikke ud til alle ledere i divisionen – mails fra divisionsledelsen går 
via gruppelederne.  
 
Hjemmesiden skal opdateres: Lene bliver webmaster. Morten hjælper ved behov.   
 

2. Korpsrådsmødet 2020 
Der bliver holdt korpsrådsmøde d. 15/11 2020. Formatet er ikke fast endnu. Det bliver 
digitalt og i mindre grupper. Der kommer et online stemmesystem. Der planlægges med 
16 fysiske mødesteder ude i landet. 
 
Steen Blicher Divisionen skal "sidde" med Klit-Divisionen (Mors, Thy) og Rold Skov-Division.  
Henning kontakter de andre DC’er for at finde ud af, hvad vi gør rent logistisk i forhold til 
samlingssted mv. 
 
Fra hver gruppe skal man kun tilmelde de 2 personer, der er stemmeberettiget til det 
fysiske korpsrådsmøde (KRM-dagen). Alle andre kan kikke med online. 
 
Vi opfodrer til at aftale internt i grupperne, om man vil sidde sammen til KRM-dagen, 
samt at gruppen er blevet internt enige om, hvad I vil stemme.  
 

3. For-korpsrådsmøde (For-KRM) 
Der skal afvikles et forkorpsrådsmøde senest  den 1. november (en hverdagsaften gerne). 
Divisionen og de 2 stemmeberettiget fra hver gruppe mødes til For-KRM. 
Vi vil gerne have en fra korpset ud for at være tovholder til For-KRM. Er det muligt med fx 
Mathias Bjerg, der bistod divisionen ved divisionsrådsmødet?  Henning taler med ham. 
 
Lokalitet:  
Henning drøfter det med de andre DC’er. Har de evt. en god lokalitet med god 
mobildækning og helst omkostningsfri brug af lokaler (spørger DDS).  
Idéer: Skive VIA / Håndboldhallen v. stadion / Hallen ved Vestervang Skole … 
Kontaktperson og forplejning: 
Afhængig af lokalitet 
 

4. Vedtægtsændring ifm. KRM - OBS 
Der er nye vedtægter på vej: https://dds.dk/artikel/forslag-til-nye-vedtaegter-for-det-
danske-spejderkorps 

https://dds.dk/artikel/forslag-til-nye-vedtaegter-for-det-danske-spejderkorps
https://dds.dk/artikel/forslag-til-nye-vedtaegter-for-det-danske-spejderkorps
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OBS på s. 6 § 40, stk. 3 
”Enhedslederen (gruppelederen) udpeges af bestyrelsen.”  
I grupperne er det normalt sådan, at det er ledergruppen, der vælger 
gruppeleder(e). På divisionsledermøde den 24. september 2020 blev det drøftet. Ingen af 
tilbagemeldingerne fra grupperne i divisionen var for en vedtægtsændring, der gør, at det 
er bestyrelserne, der udpeget gruppeledelser. Der var mange argumenter mod denne 
ændring, og det blev tværtimod også nævnt, at det kan gøre det endnu vanskeligere at 
tiltrække bestyrelsesmedlemmer.  
 
§ 40, stk. 4 
”Bestyrelsen udpeger sammen med enhedslederne en ledergruppe” 
Det virker ikke som en god ide, da det skaber unødvendige led og endnu flere møder, der 
trækker ledelseskraft, i gruppen. Omvendt kan det øge samarbejdet mellem bestyrelse 
og ledere. 
 
Hvad er tanken bag ændringer i vedtægterne?  
Vi forsøger om det er muligt at få en forklaring fra korpset på For-KRM. 
 
Divisionen er for nye vedtægter men, divisionen er umiddelbart imod paragraf 40 stk. 3 – 
og evt. stk. 4. 
 
 
5. Workshopmøde med bestyrelsesrep. og GL 
Rykkes til 2021 - ER AFLYST FOR NU! 
Planlagt faciliteret af oberst Kern Oddershede: Spejder fra Thorning. Tidligere DC og 
gruppeleder for Thorning. I dag chef for flyverhjemmeværnet. Henning taler med Kern 
om evt. ny dato og oplægs-bullits. 
Oplæg og workshop med fokus på samarbejdet mellem gruppelederne og 
bestyrelsesformænd. Er planlagt på tidligere opfordring til divisionsledelsen. Det er 
usikkert, hvor langt invitationen er nået ud. 
Oprindeligt planlagt:  
Deltagere: Grupperleder(ne), bestyrelsesformand og et bestyrelsesmedlem 
Et par divisionsmedlemmer deltager (2-3 styk) bl.a. som praktisk hjælp. 
 

6. Gruppeledermøde d. 22/10 kl. 19:30 på Poulholm. 
Sted: Lagunen, Poulholm. (Vi er ikke så mange, så det er muligt at være inden døre m. 
efterfølgende desinfektion) 
Kun gruppeledelsen og nogle repræsentanter fra divisionsledelsen.  
Rikke bager til gruppeledermøde d. 22/10.   
 

7. Eventuelt: 
Det blev besluttet at:   

 DC (Henning) deltager ikke i møder uden yderligere en rep. fra 
divisionsledelsen, der blandt andet også bistår som sekretær, hvis mødet 
kræver det. Dette gælder både når man er 1 eller 2 DC’er. 
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 Generelt: divisionsledelsen må gerne være mere synlig. 
 Lederdag 13. marts. Der kom mange ønsker/input til mødet 

den 24/9. Fx løb, workshops hvor ledere er deltagere. 
 Nyt ledermøde i divisionsledelsen den 19. november på Poulholm kl. 19.30.  

Foreløbige punkter til dagsorden 19/11: 
- Lederdag 

o Folk udefra 
o Budget 
o Konkret(e) aktiviteter 
o Noget der kan tages med hjem i grupperne 

- Opsamling fra KRM 

 
 


