
Løbende referat af Divisionsledelsesmøder (DLM). 
SENESTE REFERAT LIGGER ØVERST  

09/01-2023 

Referent: Mathias 

Lokation: Pilehave 

Repræsenteret: Henning (Skovgruppen), Mette (Rødovrespejderne), Jørgen (Balder), Henrik 

(Wagandoo), Heidi (Pilehave), Mathias (Jacala) (6/10) 

Opfølgning: 
- DC sender indkaldelse og dagsorden ud en uge forinden – denne aftale blev glemt til dette 

møde og det bliver forbedret til næste møde så der sendes indkaldelse med dagsorden og et 

overblik over grupperne (Mathias tager opgaven på sig).  

- Vi savner stadig en DaJun. 

- Vi savner stadig en DaSp. 

- Der skal stadig indhentes info om status på salget af Amiga (Henrik er på sagen). 

Hvordan står det til i grupperne: 
- Balder har tilvækst efter SL22 og måske spiller det ”nye” Nærheden boligområde en rolle da 

der er mange af de nye der kommer herfra. 

- Wagandoo føler ikke, at de vækster det store efter lejren. Stabilt medlemstal. 

- Skovgruppen skal have lavet en ny låneaftale og arbejder med kommunen om projektet. 

Kommunen har sat 1 million af til renovation  og gruppen holder kommunen op på det. 

Stabilt medlemstal. 

- Jacala har et stabilt medlemstal og diverse projekter skrider stille og roligt frem. 

- Pilehave har et stabilt medlemstal og har nu en seniorklan på 4 medlemer med delvis 

opbakning af divisionens seniorprojekter. Arbejder sammen med kommunen om 

foreningsaktiviteter. Deltager i divisionsarrangementer efter hvad lederkræfterne rækker til. 

- Rødovrespejderne har skiftet gruppeleder til Mette. Har en voksende venteliste da de er der 

hvor spejdermængden stemmer overens med lederantallet. Drømmer om at finde en 

naturgrund med tiden til turgrund. Mange spejdere på faste ugentlige møder. Føler at det er 

fordelagtigt for dem at have alle grenene på den samme ugedag (med lidt fordelte 

mødetider) da de små kan se op til de større. Grenene har deres egne turer og så er der 

fælles gruppeturer en til to gange om året. 

- Ejby-gruppe virker til at forsøge at stadfæste sig igen. Opadgående medlemstal. Deltager i 

divi-arrangementer. (Kommer ikke fra hestens egen mund). 

- Kiowa-ringbæk har været igennem en turbulent periode, men er ved at finde tilbage til et 

fast ståsted (Kommer ikke fra hestens egen mund). 

- Resten af grupperne har vi hverken direkte eller indirekte input om på dagens møde.  

  



Grupperådsmøder: 

- Vi ønsker, at divisionsledelsen nysgerrigt må komme ud og vise divi-flaget ved et enkelt 

medlem. Men hvem skal grupperne sende invitationen til? Bør divisionen lige sende en kort 

”jura”-guide? Der er lidt blandet fremmøde fra forældrenes side til diverse 

grupperådsmøder.  

- Formålet ville være at vise forældrene i de individuelle grupper, hvad divisionen er for en 

størrelse. 

- Ensformigt budskab, hvor vi lige fortæller hvad divisionen er og hvad divisionsarbejdet 

o Mathias laver et udkast til ensformigt budskab (tirsdag 10/01). 

▪ Sommerarrangementet. 

▪ Den fælles lederbyrde så man kan lave større arrangementer med færre 

lederressourcer + årshjul. 

▪ Vi savner DaJun og DaSp 

▪ Hvordan er korpset og Vestskov divisions bygget op. 

▪ Hvad er divisionens formål?  

▪ Brug vores penge 

- Henrik skriver en mail, hvor det fortælles, at vi gerne vil have 5 minutter på diverse 

grupperådsmøder. 

- Vi forsøger at fordele det i divisionsledelsen ud fra bopæl. 

Gruppeledermøde i Februar 

- Iflg. Korpsets udviklingsplan skal der udvikles en tradition for årligt gruppeledermøde i 

februar så gruppelederne kan lære hinanden at kende på tværs.  

- Dette ses som en mulighed for også at promovere divisionsstævnet.  

- Dato: 20/03-2023 19.00 – Jacala Lindevang med kaffe og kage.  

- Invitation: Mathias skriver og sender en invitation 

- Indhold: Send gerne en anden repræsentant og kom eventuelt 2, hvis man vil være sikker på 

at kende nogen. Lær divisionens grupper at kende på tværs. 

- Vi har flyttet divi-arrangementet til sommer på baggrund af gruppernes input. Forklar divi-

arrangements-drømmen. 

Økonomi 

- Vi har budgetteret med et underskud på 25.000 DKK men er endt med et overskud på 20.000 

DKK (så en difference på 45.000 DKK). (2022) 

o Mikro og mini bruger penge godt og har – mod bevilling – brugt mere end 

budgetteret 

o Juniorgrenen har næsten brugt deres bevilligede 

o Troppen har brugt 0 kroner 

o Seniorerne har brugt deres penge  

o Det er mange år siden, at vi sidst har brugt så mange penge. 

- Vi har ventet med at indkræve divisionskontingent til ret sent grundet udgifterne til 

spejdernes lejr så vi ikke lagde unødvendigt økonomisk pres på grupperne (Opkrævningen 

kom i september). Alle grupper har betalt deres divisions-kontingent. 

- Seniorernes juletur ligger ret tæt på regnskabsårets afslutning og derfor skal der relativt 

hurtigt afregnes for at undgå besvær med opkrævninger hen over årsskiftet. Der ønske lidt 

hurtigere eksekvering næste år. 



- Vores formue er nu 105.000 DKK, hvilket er 45.000 DKK mere end vi har skrevet som øvre 

grænse for divisionens formue i vores vedtægter (formuen skal ligge imellem 40.000 og 

60.000 DKK). 

- Vores penge til kurser bliver ikke brugt.  

- Jørgen laver et justeret budget til næste møde (15/03-2023). 

Grenene rundt 
- Mini mikro: Havde en god tur til ungdomsøen og har en tur til eksperimentariet i starten af 

februar, hvor der står til at komme en del. Bamselegene ultimo april står til at blive rumtema 

i Sengeløse. Der er god opbakning på møderne generelt og møderne bruges både til 

erfaringsudveksling. 

- Junior: Der kommer junior-OL 25/03 og der kommer et planlægningsmøde. 

- Trop: IAB. Kan vi som divisionsledelse løbe noget i gang? Hvad skal vi i så fald forsøge os 

med? 

- Senior: Har haft juletur og kører deres vante aktiviteter såsom FSM. Der er indkaldt til 

planlægning af ÅNDSVAG – turen afholdes 01/03. 

Divisionsstævne  
- Ved planlægningsmødet var der 3 mennesker på baggrund af en indbydelse. Vi ønsker 

mindst én planlægger fra hver deltagende gruppe.  

- Fra divisionens side er der penge sat til side og der er et ønske om, at det bliver stort med 

stort på.  

- Natløb for troppen fredag til lørdag. 

o Kan man bruge dette til at løbe troppen i gang? 

- Lørdag til søndag er der divisionstræf for alle. 

- Pt. Er det indskrevet som 25/08-27/08 2023. 

o Det ligger tidligt ift. opstart efter sommerferien og efteråret er allerede tætpakket 

o Der er forslag om at flytte det til foråret og som afledt effekt ender det i så fald i ’24 

o Arrangementet flyttes til 14 – 16 juni.  

▪ Årsag: Vi har lyttet til grupperne som har et tætpakket efterår og flytter det 

derfor til at foregår før sommerferien og for at have tid til planlægning. I har 

givet jeres mening til kende og vi har lyttet! (Henrik skriver ud til grupperne). 

- Alternativt skal lørdagen planlægges som grenvist træf og fælles lejrbål.  

- En af udfordringerne er at få folk til planlægning. Der skal nok være ledere der tager 

ansvarsposter når vi er der. 

- Rammesætningen tages på mødet 15/03-2023. 

Divisionsrådsmøde 
- Afholdes 10/05-2023 hos Skovgruppen. 

- Mette kigger lidt på udarbejdelse af divisionens udviklingsplan anno 2023 til næste møde 

(15/03-2023) under hensynstagen til referatet fra divisionsrådsmødet 2022. 

o Samarbejde på tværs 

o Stort divisionsarrangement 

o En økonomi i balance 

- Resten af DRM-planlægningen skubbes til næste møde (15/03-2023). 

Opdatering af kalender 
- Henning kigger på at opdatere kalenderen på Vestskov Division. 



Næste møde 
- Det næste møde for divisionsledelsen afholdes 15/03-2023 hos Jacala-stammen i 

Sengeløse (Håndværkerbakken 9B, 2630 Taastrup – Mathias sender kørselsvejledning). 

Mødet afholdes klokken 1900. 


