
Gruppeledermøde, Steen Blicher Divisionen 
Torsdag den 9. septembers 2021 kl. 19.30 - 21 på Poulholm 

Fremmødte:  Steffen og Marianne (Rødkær), Lisbeth (Birke), René og Susanne 
(Skive) og Erik (Sortebrødre). Herudover deltager fra divisionsledelsen: Rasmus, 
Connie, Peter, Lene og Henning.   

 

REFERAT 
1 . Velkomst  

Henning byder velkommen  

2. Hvordan går det i grupperne? Bordet rundt 
Thorning – Ramt af leder mangel i de fleste grene. Udfordringen er at  flere ledere er syge 
og ramt af andre ting. Har kontakt til nye, som måske gerne vil være ledere.  Er ved at 
starter en klan op og give dem inspiration. Har ca. samme antal spejdere. Har haft kontakt 
til grupper i nabobyerne omkring samarbejde. 

Baunehøj – ingen deltager 

Birke – Startet godt op efter sommerferien. Har prøvet med ”spejder for en aften”. Der kom 
10 nye som prøvede og 2 er allerede meldt ind. Der er kommet nye ledere, som er har 
været spejdere tidligere og forhenværende spejdere. 

Rødkær – Kunne godt bruge flere ledere, da flere ledere dækker flere grene. Har lavet 
opslag på lokal Facebook for at få nye ledere. Har en del minier, men plads til flere. Der er 
ingen fast Trop, da de er hjælpere i grenene. 

Karup – ingen deltager 

Sortebrødre – Startet godt op efter sommerferien. Stor junior gren. Flere nye ledere og 
flere på vej efter jul. Starter familiespejd op i september fra 0 år. Der kommer nye ledere til 
familiespejd. Der drøftes, hvordan familiespejd skal registreres - skal de meldes ind eller ej. 

Skive – Startet med oprykningstur. Har startet familiespejd op med 5-6 stk. Har haft 
voldsom medlemsfremgang. Korpset har henvendt sig omkring et tv-indslag til TV 
MIDTVEST. Der er ny bestyrelse og ny bestyrelsesformand, men de har fået startet godt. 
Mangler ledere pga. fremgang. Der er nye ledere på vej. Nogle gamle bliver, selvom de har 
meldt deres afgang. Haft aktiviteter under Skive Festival. Bedre omsætning end 2019.   

Waingunga - Fremgang i alle grene, mangler dog stabile ledere. Der er ny Trops-ledere. 
Bodil har trukket sig som gruppeleder sygdom. Så Steen Bonne og Jens Ole Sørensen er 
tiltrådt indtil nyvalg. 

 

 



3. Møde/tema/netværksaften for bestyrelser og GL 
Dette er et "gammelt" forslag, som har været udsat, da corona og mere presserende 
dagsordener (lederrekruttering) trængte sig på. På det seneste GL-møde blev det 
besluttet, at dette arrangement kan udskydes til fx foråret 2022, og at det kan drøftes på 
dette GL-møde. Er det fortsat et ønske at holde et møde, hvor bestyrelsesmedlemmer 
(formænd?) og GL'ere kan udveksle erfaringer og få input til samarbejde. 

Der var en snak bordet rundt. Den generelle holdning er, at det er lederrekrutteringen, 
som skal prioriteres og arbejdet hjemme i grupperne.  
Beslutning: Inden næste GL-møde skal grupper hjemme have snakket om, hvorvidt der på 
nuværende tidspunkt er behov for at styrket arbejde omkring bestyrelsen og GL’erne. Evt. 
et netværk for bestyrelsesformænd/-medlemmer? 

4. Temaaften om lederrekruttering - next step? 
Divisionsledelsen stod i samarbejde med korpset og korpsrådsmedlem Mathias Bjerg for 
lederrekrutteringsarrangement torsdag den 1 7. juni på Poulholm, hvor syv af otte grupper 
i divisionen var repræsenteret. 
Alt materialet fra mødet findes her: 
https://steenblicherdivision.dk/begivenhed/hvordanfaar-vi-nye-ledere 
Det blev aftalt, at der skal følges op på et GL-møde i divisionen ift., hvor langt grupperne 
er kommet og evt. Ønske om opfølgning. Hvornår og hvordan skal vi evt. følge op eller 
lave yderligere fælles i divisionen? 

Materialet er lagt ud på hjemmesiden.  

Alle synes som havde været med synes, at det var god inspiration, og flere grupper har 
eller vil efterfølgende arbejde med det i den enkelte gruppe. Efter en længere snak blev det 
besluttet at der ikke på nuværende tidspunkt skal være en opfølgning. Mange nye ledere 
vil helst bruge deres tid i den enkelte gruppe og ikke i divi-sammenhæng. Det kunne måske 
være en god ide, at korpset lavede en intro til nye ledere med retningslinjer, 
samværspolitik osv., det vil også kunne give den nye leder indblik i hvilket korps og gruppe, 
de er blevet en del af. I forhold til lederrekruttering kunne det på sigt give god mening, at 
der blev lavet noget til fælles brug, både evt. film, andet materiale, og interne lederkurser. 
Waingunga har lavet en lille film, som tager udgangspunkt i børnenes perspektiv. Det 
kunne også være fortællingen om hvor mange vi er som har fælles interesse og hvilket 
spejderkorps de nye ledere/børn er blevet en del af.    
 
Beslutning: Der laves ikke pt. noget opfølgende kursusaften/-dag, da der arbejdes med 
det i grupperne. Der bliver lavet et fælles drev med materiale/eksempler fra grupperne ift. 
initiativer vedr. lederrekruttering. Fx link til film, ”stillingsopslag” mv. Når det fælles sted 
er oprette, vil der blive linket til det fra hjemmesiden, hvor kursusmaterialet i forvejen 
ligger, så alt er samlet ét sted. 

5. Divisionssommerlejr 2024 - Kulsø uge 27 
Grupperne er blevet spurgt til mulig deltagelse i Divisionssommerlejr på Kulsø i uge 27 i 
2024. Status på tilbagemeldingerne: 
Deltager: Birke, Karup, Skive og Thorning 
Deltager ikke: Baunehøj, Rødkær, Sortebrødre og Waingunga. 



På divisionsIedeIsesmødet den 26. august blev det besluttet at fastholde lejren for de 
grupper, der har meldt positivt tilbage. 

Henning orienterer. Hvis nogle grupper fortryder, kan det sagtens lade sig gøre at 
deltage/melde sig til/fra turen senere. 

6. Divisionsturnering 2022 - "Verden bedste klimavenner" 
Divisionsturneringen er den 6.-8. maj 2022 ved Spejderklinten nord for Skals. Vi ser kort 
dronevideo af stedet/omgivelserne lavet af Peter fra divisionsledelsen - videoen skal 
vises på store ledermøde. 
Der planlægges med bæredygtig mad og aktiviteter, der er med til at slå temaet an. 

Lene fortæller temaet verdensbedsteklimavenner, giver frit spil til grenene med indhold. 
Der er kontakt til Planterødderne som måske han hjælpe med inspiration til mad til alle, de 
enkelte grene eller måske til aktiviteter. Der er møde med Planterødderne i november. 
DDS har rigtig meget materiale til inspiration. Evt. kunne tv midt/vest kontaktes. Divi. 
Ledelsen undersøger om det kan lade sig gøre. 

Peter viser dronefilme optaget på Spejderklinten. 

Der var en lang snak om afslutning og præmie overrækkelse. Det tager lang tid og både 
store og små synes nok, det er for lang tid. En løsning kunne være at der det ene år er divi--
træf og det anden år divi-tunering. Nogle af præmierne kunne man måske tage/uddele i de 
enkelte grene.  

Beslutning: Divisionsledelsen kommer med en foreløbig plan for et evt. revideret 
pointssystem til store ledermøde. Regler og konkurrence skal være tydelige for alle, og det 
er vigtigt, at man i grenene er samstemt, så spejderne oplever en rød tråd og fairness. 
Divisionsledelsen kommer senere med et udkast til, hvordan divisionsweekenderne 
(turnering/fælles) kan arrangeres.  

 

7. Arrangementer i divisionen 
Der er pt. planlagt: 
23. september 2021 kl. 19.30-22.00: Store ledermøde 
28. oktober 2021: DivisionsledeIsesmøde  
19.-20. november 2021: SøIvøkse (trop) 
14.-16. januar 2022: Polartur (junior) 
4.-6. februar 2022: Minitræf 
25.-27. marts 2022: Mikrotræf 
21. april 2022 kl. 19.30: Divisionsrådsmøde på Poulholm 
6.-8. maj 2022: Divisionsturnering 2022- "Verdens bedste klimavenner" på 
Spejderklinten v. Lovns Bredning nær Sundstrup/UIbjerg nord for Viborg. 
HUSK - alle arrangementer ligger i den digitale kalender på hjemmesiden: 
https://steenblicherdivision.dk/kalender  

Der blev bl.a. drøftet Polartur, da der nu er nogle 1. års trop, der pga. 
corona ikke har været på Polartur. Skal der holdes noget særligt for dem, og 
er det i givet fald trop eller junior?  



Det er op til juniorgrenen, om der er ressourcer til at afvikle en ekstra 
Polartur for de spejdere, der ikke har været afsted i januar 2021. (OBS - 
divisionsledelsens junior-repræsentanter har tidligere drøftet dette og er 
ikke indstillet på at holde en ekstra tur, da vi ikke kan indhente alt efter 
corona.) 

8. Næste GL-møde 
Er der behov for at mødes i GL-gruppen inden fx februar/marts?  

Kun hvis der kommer noget fra spejdernes lejr eller andet. 

9. Punkter til næste GL-møde 
Fx Divisionsturnering 2022, divisionsrådsmøde og korpsrådsmøde, lederrekruttering, 

10. Eventuelt 
Rødkær kan - som det ser ud nu - ikke deltage på SL 2022 som gruppe. Det kan kun lade sig 
gøre, hvis der evt. er en anden gruppe, der vil slå sig sammen om turen. Der blev snakket 
om, hvorvidt der er nogen steder, man kan skaffe/søge midler til at få ledere afsted? 
Henning vil lige vende med Henrik om Thorning evt. vil slå sig sammen med Rødkær på 
SL22. Birke ville også snakke i gruppen. 

11.  Tak for i aften 

 


