
Gruppeledermøde, Steen Blicher Divisionen  
Torsdag den 18. marts 2021, kl. 19.30 på Poulholm 

 

Deltagere: Henrik (Thorning), Dorthe (Baunehøj), Steffen (Rødkær), Lisbeth 
(Birke), Morten (Karup), Erik (Sortebrødre), René (Skive) og Bodil (Waingunga) 
Herudover fra divisionen: Henning, Kristian og Lene.  
 

REFERAT  

1. Velkomst  
 

2. Hvordan går det i grupperne? Bordet rundt 
Thorning – Baunehøj - Birke - Rødkær - Karup – Sortebrødre – Skive – Waingunga  
Sortebrødre: I gang igen. Har ikke mistet medlemmer.  
Karup: Har mistet to medlemmer. Trop og klan startede for to uger siden. Holder gruppetur, hvor 
der skulle have været divi. Starter op den 20/3.  
Birke: Er i gang igen. Har ikke mistet medlemmer. Mistet indtægt fra aflyst julemarked.  
Skive: Er i gang. Har ikke mistet medlemmer. Mistet indtægt pga. aflyst Skive Festival. Ser ud til at 
miste ledere.  
Baunehøj: Er i gang. Ikke mistet medlemmer tværtimod. Dog udfordring med ledere. Mangler 
indvielse af shelter og bålhytte.  
Thorning: Online-spejd. Kun mistet en spejder. Nye ledere på vej. Har ombygget spejderhytten 
under coronatid.  
Rødkær: Alle spejdere dukkede op igen ved opstart. Gruppetur i maj.  
Waingunga:  Alt oppe at køre igen. Ca. status quo med medlemmer og ledere.  
 

3. Divisionsrådsmøde (grupperådsmøder) 
Hvem er på valg til divisionsrådsmøde mv. Hvad gør vi praktisk?  
Valg til divisionsledelsen. På valg er: Marie/mini (ønsker genvalg), Rikke/klan (ønsker ikke 
genvalg), Frederik/trops (ønsker ikke genvalg), Victor/klan (ønsker ikke genvalg) og Henning 
(ønsker genvalg).   
Online den 22. april – dagsorden inden den 1. april.  
Afstemning online uanset om der er åbnet mere op. Der sendes afstemningslink til de 
stemmeberettigede lige op til divisionsrådsmødet. Der benyttes SurveyMonkey til afstemning til 
divisionsrådsmøde.  
 

4. Korpsrådsmøde 2021  
Vedtægtsændringer var en bekymring på 2020-dagsordenen. Nu er det skudt til 2021. Det 
er på dagsordenen til grupperådsmødet, at vi får mulighed for at spørge Mathias Bjerg fra 
korpset til det.  
Der må gerne sendes spørgsmål inden divisionsrådsmødet vedr. evt. spørgsmål til Mathias vedr. 
vedtægter og korpsrådsmøde.  
 

5. Møde/tema/netværksaften for bestyrelser og GL   
Er det fortsat et ønske kun i 2021 med et netværksmøde? Det blev tidligere besluttet at 
holde det i marts/april 2021, men aflyst/flyttet pga. covid.  
Må meget gerne udskydes til efteråret alternativt forår 2022.  
Vi skubber til næste GL-møde i divisionen.  
 

6. Temaaften om lederrekruttering    
Vi arbejder foreløbig på det. Hvis dette fortsat er et ønske?  
Der ligger meget på DDS’ hjemmeside, men hvad er det, der virker? De gode erfaringer og gerne 
konkret eksempler fra andre grupper?  
Spejderne er vilde med de unge ledere, men hvordan fastholder vi dem eller gør det attraktivt. Og 
hvordan fastholder vi vores ledere generelt.  
Meget gerne fysisk møde med mulighed for at alle interesserede ledere kan deltage.  
Måske mere end én aften? Kunne det være en weekenddag mere workshopagtigt. 
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Kan også huses i Skive.  
Skal ikke afholdes lige nu, mens der er lukket forholdsvis meget ned.    
 

7. Arrangementer i divisionen 
Drøftelse af grenarrangementer og divisionsturnering.  
Herunder også ønsker fra grupperne ift. både Lederdag 2021 (aflyst/udsat, men hvad er 
behovet pt.?) og divisionsturneringen 2022 (tæt på Spejdernes Lejr 2022 ”Fælles om 
fremtiden”).  
I grupperne er der behov for at mødes selv. Lederdag 2021 aflyses, og der satses på temadag vedr. 
lederrekruttering.  
Der er overvejelser om trop/klan-arrangement virtuelt som erstatning for divi. Det vil være 
patruljebaseret og en hel dag. Evt. inspiration fra Ranger Challenge.  Der kommer dato, når det er 
muligt. Der kommer mail til GL’erne og det slås op på FB-ledersiden i divisionen. 
 

8. Divisionssommerlejr 2024 (uge 27) i Kulsø  
Hvor mange forventer at deltage?  
Kan det tænkes sammen med en gruppelejr for grupperne? Ja. GL-kredsen skal med til møde med 
Kulsø ift. planlægning. Muligt afbud fra Sortebrødre og evt. andre.  
Hvor meget arbejde er der i det for lederne? Der er et ønske om, at der skal være tid til, at lederne 
kan være ledere og ikke skal bruge en masse tid på planlægning af aktiviteter på lejren, men 
selvfølgelig kan deltage på poster eller andet, når spejderne i forvejen er i gang. 
Koncept – en centerlejr med Steen Blicher Divisionen.  
Der skal betales aconto, når vi melder til. Der skal være tilbagemelding fra grupperne til 
DC/Henning senest fredag den 30. juli 2021 – steenblicher.dc@gmail.com / 3088 0244.  
 

9. Ledermøder i grupperne  
Divisionen vil gerne ”sende en hilsen” ifm. evt. kommende ledermøder/arrangementer i 
hver gruppe. Besked om, hvornår de afvikles.  
Send en dato til DC/Henning, så kommer repræsentant fra divisionen med noget til kaffen til 
ledermøder i grupperne.. 
 

10. Kommunikation  
Divisionen er fortsat ikke i mål med omlægning af steenblicherdivisionen.dk, men meget er 
lavet om. Her finder I referat, kontaktpersoner, link til grupperne, kalender mv.  
Fremadrettet laves der tilmeldinger til møder (fx GL, lederdag mv.)  i division via 
kalender/Medlemsservice.  
Lene tjekker op på Messenger-gruppen.  
 

11. Eventuelt 
Intet   
 

12. Tak for i aften   

   

                                               Med venlig spejderhilsen 
   Henning, DC    
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