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Beretning for 2017 
 
Ege division´s spejdersæson startede efter divisionsrådsmødet i april, 2017 med en divisionsledelse på 
12 medlemmer. Alle funktioner blev besat og opgaverne blev efterfølgende fordelt blandt 
divisionsledelsen medlemmer.  Vi har holdt gode og konstruktive møder, hvor flere væsentlige 
beslutninger er truffet i henhold til vores udviklingsplan for 2017/18.  
 
Flere vil være spejder 
Tak til alle ledere og engagerede bestyrelsesmedlemmer for jeres indsats til gavn og glæde for endnu 
flere børn og unge, som aktivt deltager i spejderarbejdet. Siden 2013 er vi blevet flere og flere spejdere. 
Vi er gået fra knap 1000 medlemmer i januar 2013 til 1133 aktive medlemmer i januar 2018. Det er 
dejligt at flere og flere børn og unge synes om spejderbevægelsens formål, udfordringer og friluftsliv. 
Børn og unge bliver udfordret, som medlem I Det Danske Spejderkorps. 
 
Divisionsledelsen anerkender altid den gruppe, som har haft den største procentvise medlemsfremgang. 
I Det Danske Spejderkorps opgøres medlemstallet 3 x årligt i januar, maj og oktober. Gruppen får besøg 
fra divisionsledelsen, som medbringer vores vækstbamse ”Egline”.  Det er fortsat attraktivt at få besøg 
af ”Egline” og det glæder os alle.   
 
De grupper, som har haft Egline på besøg er:  
 
1. Frederikssund, maj, 2017 
Ræven, Skibby, oktober, 2017 
Grevinde Danner, Jægerspris, januar, 2018 
 
Vi glæder os til, at se hvordan det går til maj, 2018. Hvor skal vi sende ”Egline” på besøg? 
 
Økonomi 
Ege division har en god økonomi. Divisionsledelsen har flere gange drøftet størrelse på deltagerbetaling 
til aktiviteterne og på hvilken baggrund, der opkræves deltagerbetaling. Vi har besluttet, at der altid er 
deltagerbetaling, ofte et symbolsk beløb, idet deltagerbetalingen aldrig dækker den faktuelle udgift 
forbundet med aktiviteten.  
 
Divisionsledelsen har ydet tilskud til seniornetværket Contra, som dækker Nordsjælland og 
Storkøbenhavn og København. Vi har ydet tilskuddet, idet de tre personer i divisionsledelsen, som er 
ansvarlig for seniorgrenen har stor glæde og gavn af at deltage i netværket Contra.        
 
Frederiksværk gruppe 
I løbet af sæsonen har divisionscheferne brug en del ressourcer på at afvikle Frederiksværk gruppe. Der 
var en del materialer i hytten, som vi afholdte auktion over i januar, 2018. Vi håber, at de grupper, som 
købte på dagen har gavn og glæde af de indkøbte sager bl.a. telt, gryder, service, bord og stole. 
Herudover har der været tæt dialog mellem korpskontoret, advokater, Halsnæs kommune og 
ejendomsmægler for lukning og afvikling af hytten på Carlsvej. Vi ser frem til, at få sagen lukket snarest. 
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Funktioner i divisionsledelsen 
Efter sidste års divisionsrådsmøde har vi fordelt funktionerne i divisionsledelsen, således at der er 
grenansvarlig til hver gren, ansvarlig for kurser og uddannelse, kontakt til forvaltninger i kommunerne. 
Desværre har vi i periode måtte sige farvel til Sofie Hedegård, som tropsgrenansvarlig. Tak til de 
tropsledere, som efterfølgende har bistået med aktiviteter for tropsspejderne. 
 
Kontakt til grupperne           
For at holde os godt orienteret om gruppernes spejderarbejde, mulighed for vores assistance og støtte 
til lederne og bestyrelsesmedlemmer har divisionsledelsen været repræsenteret på alle 10 
spejdergruppers grupperådsmøder.  I sæsonen har vi afholdt to gruppeledermøde med deltagelse fra de 
fleste grupper.  
 
Som alle ved har Det Danske Spejderkorps fået nyt medlemssystem. Det har givet nogle udfordringer i 
de fleste grupper både med medlemsstatistik og økonomidelen. Vi har afholdt to kurser, et omkring 
medlemsdelen og et om økonomidelen. Der er på denne måde etableret et netværk på tværs af 
grupperne for sparring og dialog. Det har været et godt tiltag.    
 
Udviklingspuljen  
Igennem flere år er der afsat nogle penge til støtte til gruppernes spejderarbejde eller til enkelte ledere 
eller seniorer. Der har været en nogenlunde søgning til puljen, men vi har ikke fået delt alle midlerne ud. 
Så hermed er en opfordring givet videre, kig på vores hjemmeside, søg til jeres specifikke projekter eller 
den særlige spejderoplevelse både i Danmark eller i udlandet.  
 
Storkanoer 
Nu er 4 storkanoerne klar til sejlads. Hvis I vil ud at sejle med storkanoerne, kan de bookes på 
divisionens hjemmeside. Det kræver dog, at den ansvarlige leder har deltaget i vores sikkerhedskursus 
den 24. maj 2018 i Frederikssund. Divisionsledelsen håber, at mange af spejderne får glæde og nye 
oplevelser til vands med storkanoerne.  Storkanoerne kan leje fra 1 dag i op til en uge. Priserne fremgår 
af hjemmesiden 
Nyt fra Korpset  
 
Mange deltog i korpsrådsmødet i november 2017 på Hotel Legoland i Billund. Det er godt at være bredt 
repræsenteret på korpsrådsmødet, idet det er her vi sammen beslutter linjer og udviklingen af Det 
Danske Spejderkorps i de kommende år. Det er det fundament, som vi fælles arbejder videre med både i 
grupperne og i divisionerne. Divisionscheferne deltager ofte i korpset DC møder og netværksmøder for 
divisionsledelserne på landsplan. 
 
Divisionscheferne har afgivet høringssvar vedr. principperne for store events i Det Danske Spejderkorps.  
 
Store aktiviteter     
Vi har afholdt første informationsmøde om sommerlejr for trops- og seniorspejdere i sommeren 2019 til 
Spejdercenter Kandersteg i Schweiz. Divisionsledelsen regner også med at tilbyde divisionssommerlejr i 
2020 og planlægning skal snarest i gang. Så hvis du vil have indflydelse på tid, sted og aktiviteter, så giv 
besked til divisionscheferne – gerne inden sommerferien, 2018.      
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Beretninger fra grenene 
 
Mikro/Mini: 
I foråret 2017 holdt vi årets divisionsturnering, som havde temaet var ’Jorden er giftig’.   
Spejdere fra alle grene mødtes i Julianehøj Skov ved Svanholm.  
Mikro og mini blev delt ind i 6 stor-patruljer, og skulle på deres poster prøve kræfter med 
naturkatastrofer, forureninger og affald, giftudslip og meget mere. Planetens fremtid var i fare, og de 
tapre spejdere var med til at forhindre en katastrofe. 
 
For minigrenen var det Erik Harefod der vandt. For mikrogrenen var det Knud Rasmussen der vandt. 
Vi var ca. 200 mikro/mini spejdere samt deres ledere. Dejligt at vi var så mange, tak for det!☺ 
 
Gren Træf blev afholdt i efteråret 2017, for mikro-mini grenen. I år var vi på Havnen i Hundested. Det var 
en særdeles blæsende dag, men store som små havde en god oplevelse!  
Temaet var Nørd på eventyr, inspireret af Store nørderne og Lille nørderne på DR. Temaerne på posterne 
var bygget op omkring alt fra Ild & Vand, Dyreforsøg, Gæt en lort, og Fysisk og kemi.  
Dagen sluttede med et show fra to ’ægte nørder’, nemlig DTU science show, som viste spejderne en 
masse seje kemiske reaktioner. Det var en succes. 
Der blev afsluttet med frugt og juice til spejderne, og de fik uddelt et mærke til uniformen.  
Vi var 205 mikroer og minier, samt 45 ledere.  
 
Endnu en gang er vi i divisionen glade for den gode opbakning grupperne viser til arrangementerne for 
mikro/mini grenene. Uden jeres hjælp, jeres spejdere, og jeres kreative og opfindsomme poster, kunne vi 
ikke gennemføre løbene. Tak! 
 
2018 er allerede i fuld gang. 
 
Den 21. februar 2018 spillede minierne høvdingebold for 5. gang. Igen i år var vi i Slangerup, hvor vi 
kunne spille på 4 baner. Der var 106 minier der spillede med. 
Det var et af Erik Ejegods hold der vandt. Flot kæmpet☺ 
 
Det næste arrangement vi har i kikkerten i 2018, er divisionsturneringen i april, hvor vi skal ’Jorden rundt i 
6 timer’. Vi glæder os til at se Jer! 
 
 
Junior/Trop: 
Juniorgrenens tovholdere i divisionsledelsen er Erik og Anja. I det forløbne spejderår har vi i juniorgrenen 
afholdt Divitræf, Divisionsturnering og naturligvis det traditionelle Pingufodbold. Troppen har også været 
med til divisionsturneringen. 
 
Divisionsturneringen i foråret gik til Svanholm Gods, og temaet var ”Fede tider på Svanholm”. Det bar 
ledernes udklædning i høj grad præg af. Når man gik rundt, måtte man imponeres af de klæder, der var 
fundet frem af gemmerne – og også en smule af, at de overhovedet var blevet gemt. Turneringen var for 
trop og juniorgren, og der var mulighed for overnatning fra lørdag til søndag. Det var der mange, der 
benyttede sig af. Turneringen bød på varierede aktiviteter fra løb gennem skovbunden med en A-buk til 
”Det muntre køkken” med knust porcelæn og mange flere ting. 
 
I efteråret holdt vi Divitræf på og omkring Selsø Slot ved Skibby. Her havde juniorgrenen arrangeret et 
løb, der indeholdt aktiviteter på og omkring Selsø Slot og i vigen kort derfra. I vigen skulle Divisionens  
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nyindkøbte og nyistandsatte storkanoer i brug, og vi havde brugt en del tid på at få dem klargjort til 
formålet. Desværre satte efteråret ind med et gedigent blæsevejr, så kanoaktiviteten måtte udgå. 
Juniorgrenen var beredt og selvom kanoaktiviteten var en stor del af løbet, så fik vi ved fælles hjælp et 
par andre aktiviteter i gang, og dermed blev løbet afholdt. 
   Det blev en god dag – delvist i ly for blæsevejret blandt træerne omkring slottet. Temaet var 
middelalder, og lederne var udklædt i middelalderdragter. Vi havde en aktivitet med løb på selve slottet, 
og her blev vi hjulpet af slottets ”kogekone”. Der blev bagt pandekager og kogt vand, der var jagtsti og 
båltænding med flint og stål – og det blev en rigtig god dag for spejderne, der i løbet af dagen også havde 
lært spejdere på tværs af grupperne at kende. 
 
I februar afholdt vi Pingufodboldturnering. Det var denne gang for 20. år i træk, så 
Pingufodboldturneringen havde rund fødselsdag. Førstepladsen – og andenpladsen gik til Stenlænderne 
og Erik Ejegod fik lov at tage Pingustafetten med hjem igen.  
 
Divisionsturneringen planlægges denne gang af spejderledere fra Erik Ejegod, der til planlægningsmødet 
kom med en ide til turneringen, som de øvrige ledere tilsluttede sig. Turneringen er for junior- og 
tropsgrenen, og planlægningen er godt i gang. Det bliver en turnering med mange aktiviteter, vi ikke har 
prøvet før. Vi skal være Slangerup og omegn, og der er mulighed for at starte allerede fredag. 
 
 
Senior: 
Der er i år blevet afholdt endnu et Senior Bowling arrangement. Her var 10 deltagere, som havde en 
hyggelig dag med skøre bowlingrelaterede aktiviteter. 
Julefrokosten blev i år holdt hos Stenlænderene, efter to års pause, med 14 deltagere. Denne var en stor 
succes. Først blev alle sendt ud på et løb med Disneytema, fyldt med sjove poster, og derefter var der 
lækker middag og hygge resten af aftenen. 
I år blev det til ét fællesklan møde, afholdt hos Kong Svend, med det tilbagevendende tema ”Batik og 
hvidløgsflute”. Her blev der spist lidt mad og lavet batik på folks medbragte tøj. 
På SL17 afholdt vi en fælles spisning i Egemøllen, med den sønderjyske specialitet kaldet ”Snysk”. Det 
resulterede i en hyggelig aften i det bedst mulige sensommervejr.  
 
De tre DASener i divisionsledelsen er officielt blevet en del af netværksorganisationen Contra, som 
divisionen nu betaler årligt kontingent til. Dette beløb går til at betale udvikling af Contra og dets 
vejledere, som er en stor hjælp for os DASener. 
Derudover stopper Eva som DASen i divisionsledelsen, for at blive en del af Contras ledelse. Derfor er 
Camilla og Signe i færd med at hverve en tredje DASen, da vi har erfaret at dette er det ideelle antal 
personer til at varetage posten som ansvarlige for seniorgrenen. 
 
Vi har efter et udviklingsmøde besluttet at vi i 2018 vil skifte vores primære fokus fra at styrke 
fællesskabet blandt divisionens seniorer til at hjælpe med at opbygge og styrke de individuelle klaner. 
Dette skyldes at vi i de seneste år har forsøgt os med det forrige og ikke har haft den store succes med 
at få aktiveret spejderne på denne måde. Derfor vil vi nu gribe sagen an fra en anden vinkel; igennem 
individuel udvikling af vores klaner vil vi styrke divisionen til i fremtiden at have et stærkere fællesskab. 
På grund af ovennævnte konklusion, har vi også valgt ikke forsat at arbejde henimod genoplivning af 
spadeløbet, da der ikke har været opbakning til arrangementet. I fremtiden vil det dog ikke være 
udelukket at der kommer andet på bordet, men vi tror ikke på at de nuværende seniorer kan få et 
tilhørsforhold til løbet af gammel afstamning. 
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Traditionen tro er Ragnarok stadig et populært tropsløb hvor mange seniorer fra divisionen vælger at 
deltage som postmandskab. I år er ingen undtagelse, og mange deltager trods vejrudsigtens kolde 
forudsigelser. 
 
I 2018 har vi desuden indtil videre ét planlagt fællesklanmøde til foråret. Dette møde bliver afholdt af 
klanerne fra Knud Rasmussen og Erik Ejegod. Derudover forventer vi naturligvis at afholde Seniordag i 
august igen i år samt julefrokost sidst på året eller først i 2019. 
 
I 2018 påbegyndes planlægningen af en tur til Kandersteg International Scout Center. Denne tur vil være 
for seniorer og tropsspejdere. Det vil være en unik mulighed for at styrke sammenholdet i grenen, og vi 
håber på stor opbakning fra seniorerne ved at de byder ind med hvad der kunne gøre sådan en tur 
uforglemmelig. 
 
Frilufsrådet og større arrangementer i divisionen 
Disse beretninger vil der foreligge printet version på mødet. 
 
 
Med spejderhilsen 
Divisionsledelsen 
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