
 
 

 
 

Dato: 8. januar 2021 
Tid: 19:00 – 21:00 
Sted: Online (Google Meet) 
Tilstede: Anders (DC), Fred (DC), Kasper (DaSP), Michael (DaSP), Rasmus (DaJUN), Nina (DaJUN), Bellis 

(DaMINK), Marie Louise (DaMINK), Nils (DK) 
Afbud: Jonas (DaSEN), Lone (DaMINK) 
 

 
Anders startede med at spørge hvordan vi har det ”på den anden side af skærmen”. Efter en hyggelig 

snak om hvad vi alle går og pusler med udover spejderarbejdet, fortsatte vi med en status over 

afdelingerne. 

❖ Familie, Mikro, Mini 

Der foreligger en kontrakt med Høbjerghus for weekenden den 11-13. juni hvor FAMIDI skal afholdes. 

Plottet fra den aflyste tur i 2020 bliver genanvendt. Planlægningsmøderne med grenlederne er endnu 

ikke fastlagt. 

❖ Junior 

Junior Divi i år genbruger også plottet. Der gøres et forsøg at få arrangementet til at foregå ved 

Frederikssund Vikingespil, hvilket vil give gode rammer omkring vikingetema. Hertil er der bred 

opbakning. Det har dog indtil videre været en udfordring at kontakte Frederikssund Vikingespil. Fred 

har tilbudt at hjælpe til. 

Anders nævner at han har kontakter ved vikingecentret i Lejre (der hvor kongehallen ligger) som 

kunne muligvis være et alternativt sted for Junior Divi. 

❖ Trop 

Egemosen er bibeholdt som stedet til den kommende forårsturnering. Der er ikke planlagt møderne 

med tropslederne endnu. 

❖ Senior 

- 

Note: Fred nævner at teamet bag MAJdagen lige har aflyst deres arrangement og forsøger at flytte det 

til efteråret. Selvom vaccinationer er påbegyndt i Danmark, så kan april vise sig at være for tidligt til at 

afholde et arrangement som Junior Divi og Forårsturnering. Det er stadig svært at planlægge. 

 
Nils har fremsendt grovskitsen til divisionens regnskab for 2020. Der er et lille minus, som kan synes 

mærkeligt, da vi ikke har haft aktiviteter. Men sagen er at vi plejere at være forsigtige, så vi typisk har 

et lille overskud på aktiviteterne. Største udgift er DiviJazz turen til Ungdomsøen, hvor vi havde aftalt 

at lave et underskud.  

❖ Input til budgettet 

Der er ikke fremsat særlig input til budgettet for 2021 

❖ Regnskabsansvarlig 

For de store arrangementer, vil Nils gerne have en regnskabsansvarlig, og håber at alle vil udfylde 

regnskabsskemaet med alle bilag. Der er meget arbejde forbundet med at holde styr på en masse 

løse bilag, som bliver sendt løbende til betaling. 

❖ Tilskud 

Der er som noget nyt søgt tilskud til kurser for medlemmer af divisionsledelsen, som ikke får det 

dækket af gruppen. Det kan vi fortsætte med fremover. 



 
 

 
 

❖ Hvidvask 

Vores bank har fremsendt et oplysningsskema i forbindelse med bekæmpelse af hvidvask. Der 

mangler underskrift fra Anders. Anders sørger for at sende underskrift til Nils. 

 
❖ Dispensation GRM / DRM 

Den 24. november blev vi informeret om en forlænget frist for afholdelse af grupperådsmøder og 

divisionsrådsmøder. Fristerne i 2021 er således 

- GRM skal være afholdt senest den 15. april 

- DRM skal være afholdt senest den 1. juni 

❖ Nytårskur med korpsledelsen 

Den 31. januar er DC’er inviteret til nytårskur, som foregår digitalt. Fred er tilmeldt. 

❖ Informationsindsats til gruppestyrelser (vedtægter) 

Den 12. december blev der sendt et introbrev til gruppelederne og bestyrelsesformænd. Du kan læse 

brevet på vores hjemmeside. De to omtalte informationspakker er ved at tage form og bliver sendt i 

løbet af januar og februar. 

Der er god opbakning til dette. Målet er at få grupperne hver især til at drøfte bestyrelsesarbejdet 

internt. Arrangementet den 23. marts er der til at samle trådene. Vi har fra divisionsledelsen ingen 

intentioner om at blande os i hvordan en gruppe tilrettelægger bestyrelsesarbejdet, udover at gruppen 

skal holde sig indenfor de rammer som er fastsat af lovhæftet. 

 
❖ DL-døgn (5-6 marts) 

Råbjerghytten er bestilt. Det er vores FLAMINKO-team som står for arrangementet. ML efterlyser at vi 

gør mere ud af at være udenfor. Det er der god opbakning til. Fred mener dog at vi bør fastholde 

Råbjerghytten som et sted at kunne være, have ting liggende osv. 

Vi skal alle forberede en mindre aktivitet som vi kan afholde under DL-døgnet, som om det var en post 

til et spejderløb. 

❖ GL/BE-aften (23. marts) 

Tema for GL/BE aften er bestyrelsesarbejdet generelt og fokus på hvordan bestyrelsesarbejdet kan 

blive påvirket af forslaget til de nye vedtægter. Fred har startet en dialog op med Korpsledelsen og 

Korpskontoret med henblik på at få nogle af de centrale personer til at deltage i arrangementet. 

 
Vores nuværende udviklingsplan er at sætte fokus på lederrekruttering. Restriktionerne har dog gjort 

det umuligt at afholde arrangementer til at underbygge dette. Det oprindelige plan er at vi til næste år 

tager et andet emne fra korpsets fælles udviklingsplan. Vi er enige om at fastholde planen, og 

beslutter det nye fokusområde på DL-døgnet. 

 
Vi har besluttet at Fred sender en Google Docs link rundt hvor vi kan skrive os selv på som deltager til 

årets grupperådsmøder. Der skal indhentes datoer, hvilket Fred tager op med grupperne. Kasper siger 

at Blackfoot holder GRM den 12. april, og Bellis siger at Birkegruppen har planer om at afholde det 

omkring den 22/2. 

https://ravnsholt.dk/info-til-gruppestyrelser


 
 

 
 

 
Årets divisionsrådsmøde skal ligge senere end det sidste grupperådsmøde. Derfor har vi ikke 

offentliggjort dato endnu. Fred nævner at vi har afholdt DRM digitalt i 2020 og håber at kunne afholde 

et fysisk møde denne gang. 

❖ Sted 

Vi tager kontakt til 2. Birkerød for at høre om vi kan bruge deres hytte, som det var det oprindelige 

plan for mødet i 2020 

❖ Beretninger 

Vi drøftede hvordan vi kan holde de forskellige beretninger i årets DRM. Marie Louise nævner at det 

kan være interessant at bede alle som skal holde beretning om at lave en video som viser noget fra 

den organisation som de repræsenterer. Vi kan promovere disse videoer gennem sociale medier og 

dermed øge kendskab til de forskellige organisationer. 

❖ Mødeform 

Kasper nævner at i forslaget til kommende vedtægter er der indbygget at hver gruppe kun har 2 

medlemmer af divisionsrådet, og foreslår at vi gør reklame for mødet så vi kan fastholde det høje 

deltagerantal. Bellis spørger om vi ved hvor mange der deltager fra hver gruppe på nuværende 

tidspunkt. Det vides ikke præcist, men vi har et rimeligt trofast publikum. 

Marie Louise nævner at vi kan f.eks. kickstarte et netværk for unge bestyrelsesmedlemmer, for at 

tiltrække det yngre segment til divisionsrådsmødet. 

 
Næste møde er DL-døgnet. 

 
Anders laver et check-ud. Vi glæder os til at lave spejderarbejdet igen i virkelighed. 


