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Beretning for 2020/21 

Året 2020 og 2021 har været præget af nedlukning grundet COVID 19 restriktioner. Alle foreningsaktiviteter har 

holdt flere pauser fra sædvanlige aktiviteter. Det har ikke været muligt at mødes til spejdermøder, hverken 

udendørs eller indendørs. 

Divisionsrådsmøde 2020 

Det har naturligvis også præget divisionens aktiviteter. Vi måtte udsætte vores divisionsrådsmøde i 2020 til 

afholdelse i juni måned, med begrænset fremmøde fra spejdergrupperne grundet i antallet i forsamlingsloftet. 

Vi fik afholdt et godt og inspirerende divisionsrådsmøde med oplæg af ungdomsforsker Søren Østergaard med 

fokus på børn og unges trivsel. 

Vi fik valgt en divisionsledelsen med 10 medlemmer med mulighed for at supplere i perioden.     

Divisionsledelsen fik opbakning til vores udviklingsplan, som overordnet har følgende temaer: 

• Spejderne gør indtryk 

• Patruljesystemnet: At udvikle børn leder børn – unge leder unge 

• Friluftsliv: Vildskab i naturen 

• Udvikle ledelse 

Der blev på korpsrådsmødet i Det Danske Spejderkorps (DDS) i november 2019 vedtaget en ny udviklingsplan. 

Den vil vi udarbejde vores næste udviklingsplan i Ege Division efter, således at vi arbejder i samme retning som 

DDS centralt.  

Divisionsledelsen 

Divisionsledelsen mødes løbende for at udvikle og drifte divisionens arbejde. Vi har fordelt rollerne i 

divisionsledelsen med tovholder for hver enkelt gren, ansvarlig for kurser og uddannelse, søkyndigt medlem og 

kontakt til forvaltninger i kommunerne.  

Vi har en god økonomi og ledelsen i divisionen fremlagde på divisionsrådet forslag om reduktion af kontingent 

til division, for at støtte grupperne økonomisk. Forslaget blev vedtaget.  

I løbet af efteråret er divisionsledelsen blevet suppleret med Tina Rasmussen, som er tovholder for 

juniorgrenen. Velkommen til Tina. Hermed er vi 11 medlemmer i ledelsen i Ege division.   

I august 2020 afholdte vi vores traditionelle døgn, hvor divisionsledelsen er samlet et døgn. Vi tog til Sverige. Vi 

fik snakket om vores fælles værdier, fælles fodslag og vores relationer. I løbet af døgnet fik vi formuleret vores 

fælles mål og visioner i form af en totempæl for vores ledelse. Vi fik startet arbejdet på en ny udviklingsplan, 

som skal gælde de kommende år.  

http://www.egedivision.dk/
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Tovholderne har ansvaret for vores tilbud til spejderne i de forskellige grene. I forbindelse med planlægning af 

aktiviteterne bliver der etableret patruljer bestående af divisionens tovholder i grenene og aktive grenledere. 

Det omhandler bl.a.  divisionsturnering og grendage. Se mere på vores hjemmeside:  

https://www.egedivision.dk/divisionsledelse 

Flere vil være spejdere 

I vores 11 grupper er der fortsat fokus på det gode, inspirerende spejderarbejde og på medlemsvækst. Der 

kommer stadigvæk flere børn og unge, som ønsker at være spejder. Siden 2013 har vi været mere end 1000 

spejdere og ledere fordelt i spejdergrupperne.  Det er flot, at spejdergrupperne har formodet at fastholde børn 

og unge i spejderfællesskabet på trods af COVID 19.  I januar 2021 var vi 1108 medlemmer i Ege division. Vi 

opfordrer fortsat grupperne til ikke at have ventelister. Alle ledere og aktive forældre gør en fantastisk indsats 

for børn og unge hver uge – tak for det. 

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. Vi er med til at skabe modige børn og 

unge.  

Vækst i grupperne 

Vi anerkender altid den gruppe, som har haft den største procentvise medlemsfremgang. Paw fra 

divisionsledelsen besøger gruppen og overdrager vores vækstbamse ”Egline” til gruppen indtil næste tælling i 

Det Danske Spejderkorps.  

De grupper, som har haft Egline på besøg er: 

Stenlænderne i maj, 2020 

Fjordlandsgruppen i oktober, 2020 

Ræven i januar 2021 

Vi glæder os til, at se hvordan det går til maj, 2021, hvor vi igen skal sende vores vækstbamse på besøg i en af 

divisionens grupper.   

Vi har ændret kriterierne for at få tildelt vækstbamsen. Fremadrettet er det faktuelle antal nye medlemmer, 

som benyttes for at modtage vækstbamsen. Vi har også fået en ny bamse, den har navnet Egon. Tak til Kong 

Svend gruppe for sponsoratet.   

Møde med grupperne           

Vi har på trods af COVID 19 forsøgt at afholder onlinemøder bl.a. temaledermøde om børn og unges spisevaner. 

Flere planlægningsmøder er afviklet online med succes. Gruppeledere og formænd er divisionschefernes direkte 

kontaktpersoner, hvorimod de grenansvarlig sikrer kontakten og kommunikationen til grenlederne. Vi afholder i  

http://www.egedivision.dk/
https://www.egedivision.dk/divisionsledelse
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sæsonen 2 møder med gruppelederne. Her er dagsorden: status fra grupperne, hvad kan vi støtte med og bakke 

op omkring, evaluering af vores arrangementer samt ønsker til nye tiltag og spejderarbejde. 

Deltagelse i grupperådsmøder 

Alle grupper afholder grupperådsmøder, hvor en eller to repræsentanter fra divisionsledelsen er tilstede. Flere 

af møder er afviklet online og andre som fysiske møder. Tak for invitationerne til at deltage i 

grupperådsmøderne. Det giver medlemmerne af divisionsledelsen et godt indblik i gruppernes arbejde og 

udvikling.    

Aktiviteter 

Divisionssommerlejr 2020 

Vi skulle have afholdt sommerlejr i juli 2020 på Næsbycentret. Vi havde en forhåndstilmelding på ca. 400 

deltagere. Vores erfaring er, at vi altid bliver flere på lejren. Vi var klar med planen for en sommerlejr, men 

valgte i april 2020 at aflyse lejren, idet vi vurderede, at det ikke var muligt at give spejderne og ledere en god 

oplevelse i samvær med mange andre spejdere. En ærgerlig, men nødvendig beslutning.  Flere grupper 

planlagde egne sommerlejre med succes.  

Grenaktiviteter 

Året har ligeledes været meget stille for mini/mikro og junior grenene.  

Sidst vi så hinanden var til høvdingebold for minierne, i starten af 2020. Herefter har vi sat arrangementerne på 

hold for resten af 2020, og indtil videre også for første halvdel af 2021. 

Vi har været i lidt kontakt med hinanden på onlinemøder og via mails, og vi kan høre, at grupperne har gjort en 

stor indsats for at holde kontakten til spejder, samt tænkt anderledes i forhold til at holde grenmøder og 

overholde restriktionerne. I skal have stor ros for det. Vi glæder os til, at divisionen igen kan samle minier og 

mikroer på tværs af grupper.  

Vandretur rundt om Isefjorden 

På trods af at 2020 var et år fyldt med nedlukning og Covid-19, blev der stadig lidt hygge for seniorerne i 

divisionen. I sommerferien stod sommerlejren på vandretur rundt om Isefjorden. 25 seniorer, næsten 100 

kilometer, 5 dage, 1 coronavirus og uendelige mængder rugbrød. Sådan så det ud, da seniorerne i divisionen sov 

i shelters, telte og hængekøjer, rundt på ruten, hvor vi dagligt kunne nyde hinandens selskab i corona-venlige 

forhold i det fri.  

Seniortur til Gladsaxe 

Den 27. september gik turen til GoMonkey i Gladsaxe. Her blev der afholdt seniordag, for 21 deltagere, som var 

oppe at klatre i trætoppene hele formiddagen, inden den stod på rist-selv hotdogs og skumfiduser til frokost. På  

http://www.egedivision.dk/
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trods af restriktioner, har der stadig været mulighed for at tillade det udendørs spejderliv, som har skabt trygge 

rammer for at styrke seniorernes forhold til hinanden. 

Aflyste arrangementer 

Desværre har vi ikke gennemført aktiviteter for spejderne siden marts, 2020 grundet COVID 19. Vi har bla. aflyst 

divisionsturnering, grendage i efteråret 2020, høvdingebold og pingofodbold i 1. kvartal 2021.    

Besøg på Hammergården 

Ole, Søren og Alice har været på rundvisning på Hammergården. Hammergården er et kreativt område ud mod 

Isefjorden. Området Hammergården kan lejes til både større og mindre lejr. Der er gode muligheder for at bade, 

sejle, korte eller lange vandreture. http://hammergaarden.dk/  

Storkanoer 

Vi har 4 storkanoer, som alle grupper kan leje til sejlads rundt på fjorde og søer. Vi udbyder sikkerhedskursus til 

lederne, som lederne skal deltage i for at leje storkanoerne.  Storkanoerne er placeret ved Frederikssund 

Lystbådehavn, hvoraf 2 stk. er mobile på en trailer. Storkanoerne kom heller ikke ud at sejle i sommeren 2020, 

men vi er klar til en ny sæson. Så husk at bruge denne mulighed for en god oplevelse på vandet. Se flere 

informationer på vores hjemmeside https://www.egedivision.dk/storkanoer 

Kontakt til kommunerne 

Divisionscheferne holder løbende kontakt med politikere og forvaltningschefer i de tre kommuner, som 

divisionen omfatter. Vores mål med at mødes med både politikere og embedsmænd skal ses i perspektivet af 

det store arbejde, som mange frivillige ledere og forældre yder i spejdergrupperne. Vi bliver modtaget positivt 

og får anerkendelse for både jeres spejderarbejde i grupper og vores henvendelse. Vi har budt ny direktør på 

bl.a. Fritids- og kulturområdet velkommen i Frederikssund kommune. Divisionen har Frederikssund som 

hjemstedskommune i.h.t. korpsets love.  

Kurser og uddannelse 

Endnu et temaledermøde blev tilbudt i januar 2021 med succes. Det blev afholdt online med oplæg af klinisk 

diætist Maiken Bech.   

Vi har gjort opmærksom på korpsets onlinekurser, som kan tages hver for sig eller sammen. Det er et godt tilbud 

til både ledere og bestyrelsesmedlemmer. https://dds.dk/soeg?search_text=onlinekurser   

eller https://www.egedivision.dk/benyt-korpsets-onlinekurser, hvor der er en kortere samlet vejledning med 

reference til korpsets link 

 

 

http://www.egedivision.dk/
http://hammergaarden.dk/
https://www.egedivision.dk/storkanoer
https://dds.dk/soeg?search_text=onlinekurser
https://www.egedivision.dk/benyt-korpsets-onlinekurser
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Nyt fra Korpset  

Korpsrådsmødet 2020 blev afholdt online med en begrænset dagsorden. Det var et nødvendigt tiltag, idet 

mødet skulle afholdes for at sikre korpsets fortsatte drift.  

Enkelte medlemmer af divisionsledelsen deltager i korpsets tilbud til divisionschefer og netværksmøder for 

divisionsledelserne på landsplan. Her henter vi ny viden og inspiration. Herudover giver det en god mulighed for 

at være i tæt dialog med medlemmer af korpsledelsen. Korpsledelsen har besluttet Mærkesager for Det Danske 

Spejderkorps i januar 2021. https://dds.dk/artikel/maerkesager-for-det-danske-spejderkorps 

Mærkesager, som vi alle kan støtte os til i dialogen med andre foreninger og politikere. Mærkesagerne kan også 

anvendes til at skabe synlighed i vores arbejde fremadrettet. 

Med spejderhilsen 

Divisionsledelsen 

http://www.egedivision.dk/
https://dds.dk/artikel/maerkesager-for-det-danske-spejderkorps

