
Action-listen (Hvem skal løse hvilke opgaver) 

Opgave Hvad skal der gøres og hvad er status? Ansvarlig 

Info om FTM på FB Skriv ud på Facebook at der er et kommende fælles 
trops møde 

Mathias 

Inviter til GL-møde Der skal inviteres til fælles møde for gruppelederne 
i juni måned 

Mathias 

Invitation til DRM Der skal skrives en indbydelse til 
Divisionsrådsmøde 

Mathias 

Powerpoint til DRM Der skal laves en powerpoint præsentation til 
divisionsrådsmøde 

Jørgen 

Mad til DL før DRM Der skal indhentes tilmelding til spisning så vi køber 
den rigtige mænge og Jørgen køber ind. Alle melder 
til/fra til Jørgen 

Jørgen 

Ryd ud i DL’s medlemsliste Der er ”mange” inaktive i divisionsledelsen, og det 
skal der ryttes ud i. 

Mathias 

Kaffe og kage købes (DRM)  Jørgen 

Projektor inklusiv kabler 
(DRM) 

 Jørgen 

Revideret Budget På baggrund af referatet justeres budgettet for 
2023 

Jørgen 

Divisionssturnering teaser Der skal laves en teaser som skal kommenteres af 
divisionsledelsen  

Henrik 

Udarbejdelse af 
divisionsårshjul 

Der skal laves et så retvisende årshjul som muligt 
for divisionens arbejde 

Mathias 

Hvad kræver det at være DC?   

Hvad kræver det at være 
DaJun? 

  

Hvad kræver det at være 
DaMin? 

  

Hvad kræver det at være 
DaSp? 

  

Korrektur af 
udviklingsplanen 

Mette kigger på at lave rettelser fra seneste DL-
møde. Herefter sendes dette ud og resten af DL 
kommer med feedback. 

Alle 

Skriv Beretning Der skal skrives en beretning for året 2022 Mathias 

15/03-2023 

Referent:  
Mathias 

Lokation:  
Jacala-stammen Sengeløse (Håndværkerbakken 9B, 2630 Taastrup. Parkering ved Sengeløse 

Idrætsanlæg: Spangåvej 9, 2630 Taastrup) 



Repræsenteret:  
Mike, Henning, Jørgen, Mathias, Mette 

Grenene rundt (herunder afholdte og kommende arrangementer): 

Mikro/Mini: 
- Planlægning af bamselegene er i gang og der er en rimelig tilslutning er stærk 

- Der har været eksperimentariumstur og der var god stemning med mange deltagere 

- Der planlægges mikro mini træf på Egemosen til efteråret, hvis der er plads 

- 7-8 grupper der deltager til grenmøderne (det er de samme der kommer gang på gang) 

- Der er lidt flere grupper der deltager på arrangementerne, hvis mængden af ledere passer. 

- Næste grenledermøde er planlagt 

Junior: 
- Junior-OL med 50-60 tilmeldte i marts. Det er god opbakning 

- Der er planlagt næste grenledermøde 

- Det er Christopher og Maiken der har teten på OL 

- Juniorgrenen bæres af få kræfter, men folk løfter gerne hvis de får en opgave 

Trop: 
- Skovgruppen har inviteret til fælles tropsmøde (FTM) d. 13/04!  

- Læs action-listen 

Senior: 
- Har været på Forlev i oktober. 

- Juleturen blev afholdt og der var lykke og fromme pga. lidt stører budget (36 deltagere) 

- ÅNDSVAG var en succes (24 deltagere + team) 

- Der holdes løbende møder i grenen 

- Der afholdes FSM løbende 

- Har styr på at have repræsentanter i divisionsledelsen 

Grupperne Rundt (relevante tilføjelser): 
- Balder har en lille skov som er blevet ransaget lidt af den seneste storm, men udfordringen 

blev løst. Der skal bygges solcellepark hele vejen rundt om Balder. 

- Ulf-Jarl gruppe arbejder på at få bygget ny hytte med kommunen o.l. Byggetilladelsen er vidst 

(usikkert) i hus 

- Noget nyt om Sct. Pauls hyttebyggeri? 

Hvordan er grupperådsmøderne gået? 
- 1. Avedøre 

o Ikke sikker på om vi har hørt noget 

- 1. Glostrup 

o Jørgen var der. Afholdt i tide.  

o Deltagelsen var i form af ledere og 3 forældrerepræsentanter.  

o Der er kommet ny kassere. 

o Mødet var blev afholdt som møde uden for almen spejderregi uden noget videre til 

”at lokke” 

- Albertslundspejderne 

o Henrik var der, men er ikke ved aftenens møde 

- Appsi-stammen 



o Lille gruppe udelukkende bestående af bestyrelse i praksis med store planer og 

drømme 

- Balder-Hedehusene 

o Jørgen var der. Afholdt til tide. 

o Deltagelsen var i form af cirka 50 

o Blev afholdt sammen med et fastelavnsarrangement 

o Det store projekt er, at der skal skiftes vinduer 

o Og der er en lille medlemstilvækst og der er en 60-70 medlemmer 

o Der er 3-4 ledere per gren så det kører rundt 

- Ejby Gruppe 

o Henrik var der, men er ikke ved aftenens møde 

- Hawerthi-1. Rødovre 

o Jørgen var der. Afholdt i tide. 

o Afholdes som en tur til Colleruphus spejdercenter, hvor mødet afholdes i forbindelse 

med at selve turen for spejderne bliver afsluttet 

o Der var generelt stor tilslutning 

o Er i gang med et stort hytte-projekt, hvor der pt er sat 230.000 DKK af til at 

undersøge og få tegnet. Projektet er i sin indledende fase. 

o Der blev sat bestyrelse  

- Hvidovrespejderne 

o Henrik var der, men er ikke ved aftenens møde 

- Jacala 

o Mathias 

o Mødet blev afholdt sammen med et spejdermøde for alle grenene og spisning for 

forældre og børn, hvilket medførte omkring 30 forældre repræsenteret 

o  

- Kiowa-Ringbæk 

o Vi har intet hørt andet end at mødet afholdes 06/04 

- Pilehave 

o Heidi var der, men er ikke ved aftenens møde 

- Rødovrespejderne 

o Mette var der. Afholdt med godkendt udskydelse til 05/03 

o Det blev afholdt i forlængelse af et fastelavnsarrangement, hvilket medførte cirka 30 

forældrerepræsentanter 

o Arbejder på at få en ny kassere til næste år, men det er en svær opgave 

o 22 ledere til cirka 120 medlemmer  

o Der står til at være større udskiftning i lederstaben grundet alder, hvor ”de gamle 

kræfter” gerne påtager sig mere administrative roller. 

o Det kniber lidt med pladsen, men der arbejdes på, om man kan udvide hytten, mens 

der samtidig arbejdes på anskaffelsen af en naturgrund omkring Vordingborg el.l. så 

man kan tage på weekendtur 

- Sct-Pauls 

o Intet hørt 

- Skovgruppen 

o Henning var der. Afholdt i tide. 

o Der var ikke den store tilslutning til mødet, så der arbejdes på, hvordan man får flere 

o Der kæmpes lidt med at have likvide midler på de rigtige tidspunkter, men 

økonomien kører rundt. Kontingentet er hævet til 1600 årligt. 



- Solvang 

o Intet hørt 

- Ulf-Jarl 

o Ingen repræsentant men vi har viden, afholdt med godkendt udskydelse til 05/03 

o Spejderne ryger på løb mens mødet afholdes for forældre. Der er spisning. 

o Lidt udskiftning på bestyrelsesfronten. 

- Wagandoo 

o Henrik var til stede, men er ikke ved dagens møde 

o Henrik er blevet ny gruppeleder i Wagandoo 

Vi vil gentage at være ved grupperådsmøderne næste år, men vi vil gerne fordele det lidt mere 

imellem os i divisionsledelsen.   

Gruppeledermøde: 
Mathias har helt svedt det ud, hvad gør vi? 

- Vi bestræber os på at afholde 2 om året, et i foråret (efter grupperådsmøderne) og et i 

efteråret, hvor vi også kan informere om regler samt dele erfaringer. 

- Ny dato for ”forårs”-mødet: Mandag den 12/06 19.00 hos Jacala 

o Der skal snakkes om drømme for fællesstævnet 

o Formålet er løst da det er længe siden, men status på grupperne, sparring, 

udviklingsplanen i praksis, networking og plads til inputs til divisionsarbejdet 

Divisionsrådsmøde: 
Se action-listen øverst  

Generelt (DRM): 
- Onsdag d. 10/05 klokken 19.00 hos Skovgruppen. Husk tøj da vi planlægger at side ude, men 

der er plads til at søge indenfor. 

- Divisionsledelsen mødes 1730 til spisning 

o Jørgen finder på noget mad og info om, hvorvidt man kommer til spisning sendes til 

Jørgen 

- Liste med, hvem der opstiller/genopstiller og hvilke poster vi mangler. 

o Vi savner stadig DaSp og DaJun 

- Møde bliver med kaffe og kage 

Økonomi (DRM): 

- Hvordan forsvarer vi vores overskud og hvad gør vi med det selv samme overskud. 

- Divisionsarrangementet er flyttet til 2024 og derfor skal de 40.000 budgetterede kroner også 

om budgetteres. 

- Inputs til budgettet fra divisionsledelsen 

o Justering af 2023-budgettet 

▪ Divisionsledelsen stiller forslag om, at vi overflytter de 40.000 der er 

øremærket til divisionsarrangementets afholdelse i 2023 til 

divisionsarrangementet i 2024 da selve arrangementet er blevet flyttet. 

Pengene er øremærket til divisionsarrangementet og er derfor 

budgetteringsmæssigt bundet i 2023. Vi stiller forslag om at hæve dette til 

60.000 DKK – altså overflytte de 40.000 fra 2023 og tilføje 20.000. Da 



arrangementet ligger lige op til en sommerlejr-udgift er det godt med et 

billigere arrangement inden da. 

▪ På kursusposten står der 10.000 DKK afsat som der er blevet udbetalt 2.000 

DKK af i 2023 indtil videre. Og vi ønsker at lade denne udgiftspost stå.  

▪ Medlemskontingentet står fortsat til 50DKK pr medlem og justeres ift. 2022 

▪ Kan der findes plads til at budgetterer med et Fælles Leder Møde (FLM) i 

efteråret? Eller er de der allerede? 

Divisionsstævne (DRM): 
- Hedder fremover Divisionstræf (eller Divi-træf) 

- Der skal laves en teaser og der skal fortælles om tankerne og rammerne 

o Er tanken, at der skal afholdes endagsarrangement for de enkelte grene (herunder 

Junior-OL og bamselegene) samt et stort løb til dagen efter. 

o Arbejd på et mærke som kan bruges til at sælge idéen For der er selvfølgelig et 

mærke 

o I 2024 skal det afholdes i Hedeland, men om dette er planen, hvis det skal gentages 

er ikke fastsat. 

o Der er økonomiske ressourcer og divisionsledelsen er glade for idéen. Der er plads til 

mange gode idéer. 

Udviklingsplan (DRM): 
- Der er udarbejdet et udkast og divisionsledelsen er kommet med revideringsforslag. 

Beretningen (DRM): 
- Skriv en beretning 

o Husk alle grenen og husk at have fokus på at f.eks. troppen halter efter ift. 

udviklingsplanen da vi ønsker alle grene. 

o Hav fokus på grenenes arrangementer og divisionens fremtidsplaner 

Andet: 
- Kunne man lave et Fælles Leder Møde (FLM) i divisionen, hvor der f.eks. er plads til 

temaarrangement. 

o Med fokus på at styrke det brede netværket 

o Der er stemning for dette i divisonsledelsen 

Næste møde:  
- Mødedagen fastsættes efter divisionsrådsmødet så den nye divisionsledelse kan mødes. Den 

nuværende divisionsledelse foreslår: 31/05-2023 Rødovrespejderne (Ved Voldgraven 54, 

2610 Rødovre). 


