
REFERAT - divisionsledelsesmøde, Steen Blicher Divisionen  
Torsdag den 14. januar 2020, kl. 19.30 (Poulholm og online/Teams) 
Deltagere: Henning, Carsten, Rasmus, Morten, Connie, Frederik, Marie, Victor, 
Kristian og Lene C (Lene Buhl deltog under økonomipunkt)  
Afbud: Rikke 

 

 

1. VelkomstVelkomstVelkomstVelkomst    og godt nytårog godt nytårog godt nytårog godt nytår    v. Henning 

    
    

2. ReferentReferentReferentReferent    (Lene?) 

    
    

3. Bordet rundt Bordet rundt Bordet rundt Bordet rundt ––––    kort melding fra alle kort melding fra alle kort melding fra alle kort melding fra alle     v. Henning/Carsten        
Hvordan går det ude i jeres grupper? Corona-begrænsningerne og påvirkning af aktiviteter. 
Kan man holde på spejdere, ledere og modet?  

Mikro: Aktivitetskatalog til frivillig hjemmespejd, der udarbejdes i Waingunga, kan lægges ud i 

mikrogruppen, når det er klar, hvis andre grupper kan bruge det til inspiration til de mindste.  

Mini: Intet nyt  

Junior: Intet nyt. Ingen beslutning endnu om evt. erstatnings-Polartur.  

Trop: Intet nyt.  

Klan: Intet nyt.  

Andet – Korpset: Der arbejdes på onlinekurser, men vanskeligt, da det i høj grad er praktiske kurser, 

der ønskes.  

    

4. Opsamling fra GLOpsamling fra GLOpsamling fra GLOpsamling fra GL----møde den 22/10møde den 22/10møde den 22/10møde den 22/10    og DLog DLog DLog DL----møde 19/11møde 19/11møde 19/11møde 19/11        v. Henning, Lene.    
Referat fra GL-mødet og referat fra DL-mødet kan læses på divisionens hjemmeside.  
Konkret opfølgning og status på de tre punkter:     

o Samarbejds- /netværksmøde for GL’ere og bestyrelsesformænd marts/april 2021 

Dialog med Mathias Bjerg fra korpset. Han deltager gerne i møde og med at tilrettelægge 

dagsorden. OBS på evt. flytning af tidspunkt for mødet – blot inden KRM21.  

Beslutning: Lene taler videre med Mathias Bjerg.    
o Temaaften. Hvordan skaber vi nye ledere? Rekruttering og indslusning. (Deltidsledere?) 

Savner materiale fra DDS ift. lederrekruttering. En del af udviklingsplanen fra korpset. Kan 

man få et oplæg fra DDS til gruppeledermøde i divisionen.  

Dialog med Mathias Bjerg fra korpset. Han søger efter materialer og evt. ressourcepersoner 

fra korpset eller andre, der kan hjælpe med dette tema.  

Beslutning: Rasmus prøver at spørge korpset ift. et uddannelsesteam med fokus på 

lederrekruttering. Idé: Måske kunne man starte rekrutteringstemaet med et onlinemøde.    
o Diverse kommunikationsopgaver med Facebook, mails, dokumenter og hjemmeside. 

Der mangler fortsat nye fotos af diviledelsen. 

Beslutning: Send fotos til Frederik og Lene. Der kommer kontaktoplysninger ud på SBD-

hjemmesiden på de personer, der er grenkontakter. Der skal kun oplyses en SBD-mail, hvis 

den rent faktisk bliver brugt/tjekket. 

    
    

5. Opfølgning og drøftelse af lOpfølgning og drøftelse af lOpfølgning og drøftelse af lOpfølgning og drøftelse af lederdag ederdag ederdag ederdag v. alle .    
Der kom input på store ledermøde i divisionen den 24. september. På 
divisionsledelsesmødet den 5. oktober blev det besluttet, at vi på dette møde konkret 
arbejder videre med:     
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o Konkret(e) aktiviteter – OBS på, at det efterspørges aktiviteter, hvor ledere er 
deltagere og ikke skal arrangere, og hvor der er noget nyt, som kan bringes med 
hjem til det daglige lederarbejde i grupperne.    

o Mulige oplægsholdere el.lign. udefra.    
o Budget for lederdagen.    

På mødet 19/11 blev det besluttet at flytte lederdagen fra den 13. marts. (Bør dette meldes 
yderligere ud? Var med i seneste referat.) Drøftelse og beslutning i DL, så vi får en mere 
realistisk tidshorisont med fokus på corona og overskud aktiviteter ud over gruppers egne.   

Beslutning: Vi aflyser, men forventer, at det kun er udsat. Divisionsledelsen drøfter det igen på 

næste møde, om udsigterne til et arrangement er bedre/mere realistiske. 

6. Foreløbig kalender Foreløbig kalender Foreløbig kalender Foreløbig kalender 2020202021 drøftes21 drøftes21 drøftes21 drøftes        
De forskellige grenansvarlige i divisionsledelsen giver en status for aktiviteter i divisionsregi. 
Kalenderen er opdateret på hjemmesiden. Den foreløbige kalender:  
 

2021 
15.-17. januar Polartur v. Carsten og Lene (aflyst)  
5.-7. februar Mini-træf v. Henning og Marie (aflyst)  
13. marts Lederdag (flyttes) 

19.-21. marts Mikro-træf v. Connie og Morten (aflyses for nuværende. Evt. afholdes senere på året, 

hvis det er muligt) 

22. april Divisionsrådsmøde (Datoen fastholdes foreløbig. Kan holdes udendørs. Afventer ift. 

restriktioner. Skal være afviklet senest den 1. juni 2021. På valg: Marie, Rikke, Frederik, Victor og 

Henning)  

Beslutning: Datoen for divisionsrådsmøde den 22. april fastholdes for nuværende. Der arbejdes på, 

at det bliver et onlinemøde. Der er kompetencer i divisionsledelsen ift. at afvikle på fx Team eller 

Zoom og også lave afstemning. Skulle der blæse helt nye og coronafri vinde, holdes det fysisk.  

 
7.-9. maj Divisionsturnering, Spejderklinten (Uafklaret. Vi drøfter muligheder og evt. alternativer 

samt kontrakt med Spejderklinten.)    
Beslutning:  Divisionsturneringen aflyses. Som det ser ud nu, bliver det næppe så lempet, at vi kan 

holde en divisionsturnering for op til 400+ spejdere/ledere. Dertil kommer, at der også skal være 

lederkræfter og mulighed til både at planlægge og afvikle.  

Der kan grenvis evt. arbejdes med alternativer til divisionsturnering som fx et dagsarrangement i 

det omfang, der er lederressourcer og praktisk mulighed for det – og enighed i grengrupperne. Hvis 

der bliver lavet noget, vil udgifterne bliver afholdt af divisionen. De grenansvarlige skal lodde 

stemningen i grengrupperne. OBS på, at mange grene lokalt kan have mest behov for at få samlet 

egne spejdere igen, og at det kan blive mange samlet, selv om et dagsarrangement i divisionsregi 

kun er for en gren. Divisionsledelsen drøftede, at behovet for alternativ aktivitet til 

divisionsturnering kunne være mest oplagt for trop og klan.  
 
Skal vi have dato for et "store ledermøde"?  

Beslutning: Nej. Det ligger fast til torsdag den 23. september kl. 20.  
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7. Økonomi Økonomi Økonomi Økonomi     
To forhold vedr. økonomi:     

o Afregning for arrangementer i divisionen og betydning for arbejdet for alle kasserer. En klar 

deadline for indmelding af udgifter/bilag drøftes og besluttes.     
Beslutning: Grenene i divisionen har tre uger til at lave regnskab efter en tur, og kassereren 

har herefter tre uger til at sende ud til grupperne. Der har desværre været en forsinkelse på 

at få sendt afregning ud til grupperne. 

Frederik ligger en afregningsseddel ud på SBD-hjemmesiden/FB-siden.  

 

o Coronas indflydelse på økonomien. Repetition af beslutningen fra divisionsrådsmødet i 

august, da det blev besluttet, at der IKKE er kontingentopkrævning fra divisionen i 2021. 

Beslutning: Centralt fra har korpsets regnskabskontor sendt kontingentopkrævning ud til 

grupperne til betaling med udgangen af januar. Der er først frist i efteråret, som aftalt på 

divisionsrådsmødet 2020. Lene B. skriver til kassererne.  

 

Andet: Lene B. orienterede om, at der pt. er ca. 200.000 kroner på kontoen i SBD. 

Korpskontoret har skrevet, at nogle grupper har udestående med divisionen. Lene B. skriver 

til de pågældende kasserer.   

 

 

8. Næste møder i divisionsledelsen Næste møder i divisionsledelsen Næste møder i divisionsledelsen Næste møder i divisionsledelsen     
Vi slår et par krydser i kalenderen og sikrer, at der er måde fysisk og online muligheder.     
Beslutning: Torsdag den 11. marts kl. 19.30. Her aftales også rolle-/emnefordeling i forbindelse med 

afvikling af divisionsrådsmødet. Henning spørger Mathias Bjerg til muligheden for at være dirigent.  

Morten forbereder udkast til roller, Rasmus kigger på erfaringer fra KRM, Frederik opretter møde. .  

 

9. Eventuelt Eventuelt Eventuelt Eventuelt         
Intet    
    

Tak for i aften Tak for i aften Tak for i aften Tak for i aften         

    

                                                                                                                                                                                            Med venlig spejderhilsenMed venlig spejderhilsenMed venlig spejderhilsenMed venlig spejderhilsen    
            Henning, DCHenning, DCHenning, DCHenning, DC                
    


