
DLs beretning for 2019

Efter året 2018 som bød på afbrændingsforbud kunne vi i 2019 heldigvis igen holde sommerlejre og 

divisionsarrangementer med bål - det er bare bedre med bål på spejderture.

Divisionens medlemstal er stadig i en stabil udvikling og igen ser vi i år en lille stigning på ca. 5 %. Vi er 

opmærksomme på, at det er forskelligt for grupperne om de oplever fremgang eller medlemstab, men 

generelt for divisionen er medlemstallet stabilt.

De seneste måneder har været meget anderledes hos os alle. Corona har sat en stopper for 

spejderaktiviteter, hvilket desværre også har påvirket divisionens arrangementer, så vi har været nødt til at 

aflyse foråret divisionsturneringer. På trods af Corona er det dog skønt at se, at der foregår 

spejderaktiviteter hver for sig rundt om i divisionen. De online spejdermøder har blandt andet budt på 

gåture, hulebygning hjemme i stuerne og affaldsindsamlinger.

Divisionsrådmødet er jo helt anderledes i år end, det før har været, men vi nåede heldigvis at komme ud og 

besøge de fleste af jer på jeres divisionsrådsmøder. 

Arrangementer
I 2019 har endnu en gang afholdt en masse vellykket arrangementer. Tropsspejderne var en tur på 

Gurredam, hvor de 93 spejdere skulle hjælpe direktøren fra en Outdoorvirksomhed med at udvide hans 

forretning. På FaMidi skulle 238 familiespejdere, mikrospejdere og minispejder bevæge sig ind i Harry 

Potters univers og 150 juniorer var i Nottingham, hvor de skule hjælpe Robin Hood.

Efteråret bød på efterårsarrangement for tropspejderne, hvor de skulle hjælpe Egon Olsen med sit næste 

store kup og klanerne mødtes til storklanmøde hvor den stod på den stor maddyst og de dystede på 

blandet hold i at servere det bedste mad for de kræsne dommere.

I januar 2020 tog divisoinens seniorer og ledere på en tur til Ungdomsøen, hvor årets DiviJazz blev afholdt. 

Temaet var fangerne på fortet og Ungdomsøen blev derfor midlertidigt omdøbt Fort Boyard, hvor lederne 

og seniorerne skulle udføre forskellige opgaver for at indsamle nøgler. Der var også lagt tid ind i 

programmet til at udforske øen og dens mange rum og gange. Der var god tilslutning til arrangementet med

hele 94 deltagere!

Udviklingsplan
GL og GL/BE-møder

- Møderne er blevet taget til debat i GL-gruppen for at undersøde, hvad der giver mening for 

GL’erne, da det skal være deres møde. I forsøg på at udvikle GL-møderne er DDS’s dialogkort 

kommet i brug og dette en livlig samtale. Det kan klart anbefales at disse også bruges ude i 

grupperne.

- Møderne bliver planlagt baseret på de ønsker, som GL’erne har givet udtryk for vil være 

relevante for dem. 

Presseindsats

- Vi udsender fortsat vores nyhedsbreve og dem får vi gode tilbagemeldinger på fra jer. 

Tilbagemeldingerne får vi i form af statistikken hvor vi fortsat kan se, at 7 ud 10 åbner 



nyhedsbrevet, men vi fr også mundtlige tilbagemelding på, at det er et godt overblik over, hvad

der er sket rundt omkring i divisionen det sidste stykke tid.

Samarbejde på tværs af divisionerne

- DaSen-netværket har været under grundig opbygning er derfor ikke længere som vi før kender 

det. Så det nemmeste er nok at sige at Contra er nedlagt og et nyt Contra er opstået. Det nye 

Contra består af ”contraster”, som er dem som blandet at står for at afvikle de nye offentlige 

contramøder, som ikke længere er møntet på DaSenerne, men alle senior, som har en interesse

i vidensdeling og vejledning.

- Vi har afholdt forkorpsrådsmøde sammen med Mølleå division. Vi har tidligere afholdt 

divisionsrådsmøder med andre divisioner og disse fælles forkorpsrådsmøder er en god 

mulighed for at få en dybere debat i gang, da de andre divisioner rundt om os, kan have andre 

problemstillinger, som sætter et nyt lys på emnerne. Vi vil fortsat holde forkorpsrådsmøder 

med andre divisioner.

Intern strømlining

- Vi er gået i gang med at lave et gren-årshjul, som vil være et værktøj til planlægningen af året 

hos i enkelte grene. Disse gren-årshjul skal være en del af DL-håndbogen.
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