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Divisionsrådsmøde for Ege Division

Fredag d. 28. maj 2021 ved spejderhytterne i Ølstykke

En del af de dokumenter der blev omtalt på divisionsrådsmødet er ikke indarbejdet i referatet,
men kan hentes på Divisionens hjemmeside under Downloads eller direkte på

https://www.egedivision.dk/divisionsraadsmoedet-2021

I anledning af Covid-19 foregik mødet udendørs, så det var ganske heldigt, at vejret var super. Jeg
tror, det er det eneste DRM, jeg har deltaget i, hvor vi ikke skulle synge en eneste sang!

Som indledning til divisionsrådsmødet introducerede Hilde Breum den opdaterede Woop-app.
Hun havde forberedt et løb, som vi fik koden til og gruppevis blev sendt ud på. Der var 8 poster
med opgaver tilknyttet hver post. App' en viser kort, placeringer af poster og ens egen aktuelle
placering, når posten nås, giver app'en besked og viser den tilknyttede opgave. Besvarelsen
registreres automatisk og man fortsætter til næste post. Tilbage ved basen kunne vi se resultat-
listen i app'en med gruppernes placering efter antal rigtige besvarelser og forbrugt tid.

Og så var det en dejlig lejlighed til at få en lang snak med sine spejder-kolleger!

Efter uddeling af en fin præmie og en kort pause var der spisning af en fin 2-retters menu.

KI. ca. 20 fik vi en orientering af 2 personer fra Korpsledelsen, om hvad der er gang i, specielt med
fokus på den igangværende opdatering af Korpsets vedtægter. De skalomstruktureres for at blive
mere tidssvarende og et forslag skulle blive tilgængeligt inden sommer, der kan så kommenteres
på det inden det forventes vedtaget på det kommende Korpsrådsmøde.

Egline. som i flere år har været "vandre-bamse" til den gruppe, der havde størst
medlemsfremgang har i en del år "boet" hos Ræven og hun har nu fået lov til at blive boende der.
Vi blev derefter introduceret til den nye "vækst-bamse" Egon. Han skulle enten til Ræven eller til
Ebbe Skjalmssøn gruppe, der begge havde haft en fremgang på 6 medlemmer. Efter terningkast
der faldt ud med 4 til Ræven og Stil Ebbe Skjalmssøn fik Egon lov til at starte karrieren i Ebbe
Skjalmssøns hytte.

Vi gik herefter over til divisionsrådsmødet ifølge dagsordenen:
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a) Valg af dirigent og referent

Ole Dalskov bød velkommen og foreslog leif Tomasson som dirigent. leif blev valgt og foreslog
derefter Arne Raaschou som referent. Det blev vedtaget og leif konstaterede, at mødet var
rettidigt indkaldt, da han havde modtaget indkaldelse og dagsorden d.S. maj.

b) Beretning fra divisions/ede/sen.

Den skriftlige del af beretningen for 2020 blev udsendt sammen med indkaldelsen og kan læses på
hjemmesiden som nævnt øverst.

Alice linning indledte vanen tro med at præsentere divisionsledelsen og de funktioner de hver
især har påtaget sig. Hun fortsatte derefter med at supplere den skriftlige beretning med de
seneste oplevelser og aktiviteter i divisionen.

I ledelsen i divisionen har vi vores egen udvikling. Vi har hver især bidraget til vores fælles
totempæl, som er vores personlige målsætninger.

Ragnarok blev gennemført på weekenden for divisionsturneringen.

Mange unge har savnet de sociale fællesskaber, og i weekenden var der så heldigvis igen mulighed
for at tage på spejdertur med vennerne, da det årlige spejderløb "Ragnarok" løb af stablen i
Slangerup. løbet er for spejdere i alderen 12-16 år fra Frederikssund, Egedal og Halsnæs
kommuner.

Trods et lidt anderledes løb var der dog ingen tvivl om, at spejderne nød igen at være på tur. Når
man har gået en hel nat med oppakning, og skal sætte et telt op eller bygge en bivuak, før man
kan komme i soveposen, så er det både en fysisk og mental udfordring, men også noget der ryster
spejderne sammen og giver dem bevidsthed om, at de kan meget mere, end de måske troede. Det
var nogle trætte spejdere der kom hjem fra Ragnarok.

Se omtalen under arrangementer i divisionen.

Seniordag sanseløb iapril

lørdag den 17. april var 13 seniorer samlet på Maglevad i Stenløse. Ude i det solskinsrige vejr var
der arrangeret løb, hvor alle 5 sanser kom i brug - og også den 6. sans! Seniorerne blev sendt ud i
mindre patruljer, hvor de skulle igennem 6 poster, med fokus på hver sin sans. Der blev kæmpet
på livet løs for at være den patrulje som hurtigst kunne komme igennem en forhindringsbane iført
paprørsbriller, som kunne smage alle de forskellige madkombinationer og som kunne finde alle de
ting som var gemt i havregrøden. Efter løbet blev der spillet spil, mens maden simrede over bålet.
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Dagen sluttede på bedste vis med skumfiduser. kiks og pålægschokolade, inden mørket lagde sig
over Maglevad .

Junior divisionsturnering i maj

50 juniorspejdere fra fire spejdergrupperne i Egedivision har søndag den 9. maj dystet i flere
spejderfærdigheder. Spejderne fra hver gruppe har mødtes ved deres egen spejderhytte. De har
været opdelt i patruljer, i alt har der været 9 patruljer, som har dystet mod hinanden. Der har
været opgaver med båltænding, med at brænde en snor over i ca. 80 cm højde, binde flest
forskellige knob på 30 minutter, madlavning over bål, kompasøvelse, som skal vise en model af en
flyver, et hus, et skib med mast eller stjernetegnet "Karlsvognen" og sidst men ikke mindst en
fotosession af den bedste/sejeste eller sjoveste spejderaktivitet. Alle opgaver blev løst på tid og
der blev løbende sendt billeder til dommerkomiteen.

Målet var at give alle en sjov og udfordrende dag, hvor samarbejde og fællesskab kom i fokus.
Hver patrulje skulle tilberede egen frokost. Hver spejder skulle skrælle en bagekartoffel, som
efterfølgende kogtes i en gryde over bål. Bagekartoflen fyldes med skinke, smør og ost. Hver.
kartoffel pakkes ind i folie og lægges i glødebålet kort tid. Så er der frokost til alle. Velbekomme.

Dommerkomiteen har været Tina Rasmussen og Alice Linning. Vi har i løbet af dagen besøgt de
deltagende grupper og medbragt lidt sødt til ganen til afslutningen på dagen. Vinderen blev
juniorspejderne fra Erik Ejegod gruppe, de fik et stort tillykke og et fortjent tjikkerlikker samt æren
af vandreskindet.

Ny gruppe i Vinge

I Frederikssund er der ny bydel Vinge. Ole og Alice har taget kontakt til "Vinge Fritid", som er en
fællesbestyrelse i bydelen. Vi har mødtes med to kvinder fra bestyrelsen til en gåtur og snak om
muligheden for at starte en spejdergruppe i bydelen og gerne inddrage bydelen Store Rørbæk. De
er positive og er nu tilbage i dialog med bestyrelsen i Vinge Fritid. Vi ser frem til deres
tilbagemelding

Maritimt center Frederikssund lystbådehavn

Alle foreninger med aktiviteter i vandet har været inddraget iFrederikssund kommunens planer
om etablering maritimt center ved Frederikssund Lystbådehavn. Det har været en meget positiv og
spændende proces. Vi har vores 4 storkanoer placeret på havnen. Vi har bl.a. foreslået udekøkken,
shelters, bålpladser. Der er nu gang i fondsansøgninger til støtte for et helhedsprojekt.
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Mærkesager i DOS

I DOShar korpsledelsen vedtaget Mærkesager for DOS.Disse mærkesager og vigtige for alle
medlemmer i DOS.Vi skal fremme mærkesager. Det har Magnus fra korpsledelsen fortalt om
tidligere.

Kriterier for vækstbamse

Vi fastholder at anerkender den gruppe, som har haft den største fremgang af spejdere, når der
tælles medlemmer i DOS. Nu har vi igen en ny vækstbamse "Egon". Så en af grupperne får snart
besøg af Paw fra divisionsledelsen med bamsen og flødeboller til alle.

Ny direktør iFrederikssund - hjemstedskommune

Vi har sagt farvel til direktør Jan Miland tilbage i efteråret 2020. I april bød Alice og Ole velkommen
til ny direktør Julie Becher i Frederikssund. Frederikssund kommune er vores hjemstedkommune.
Vi fortalte om vores 11 spejdergrupper og deres placering i divisionen. Vi gik tur i Ådalen, hvor 5
egetræer er plantet et for hver spejdergruppe i kommunen.

Hermed blev den skriftlige og den mundtlige beretning godkendt.

c) Fremlæggelse af årsregnskabetfor 2020 til godkendelse.

Regnskabet kan hentes på hjemmesiden som nævnt foroven. Det blev gennemgået af Søren
Larsen og godkendt uden kommentarer.

d) Behandling af indkomne forslag.

Divisionsledelsen foreslår reduceret divisionskontingent for 2. halvår 2021
Ledelsen vil gerne hjælpe grupperne og indstiller til Divisionsrådet, at divisionskantingentet
for 2. halvår 2021 reduceres med 50% (svarende til kr. 28.875).
Motivation
Siden sidste Divisionsrådsmøde 2020 har spejderarbejdet stadig været helt eller delvis på
pause.
Det er hermed divisionens hensigt om økonomisk håndsrækning til gruppens
spejderaktiviteter på længere sigt.

Leif gennemgik begrundelsen for forslaget om halvt kontingent i 2. halvdel af 2021. Forslaget blev
vedtaget uden kommentarer.

e) Væsentlige beslutninger om divisionens fremtid, herunder:

1. forelæggelse af divisionens udviklingsplan med indsatsområder for indeværende år

Ege division voretager interesserne for spejdergrupper i Ege Division iDet Danske Spejderkorps og kommunerne Hofsnæs, Frederikssund
ogEgedaf.



DET DAnSKE
SPEJDERKORPS

Ege Division
www.dds.dkLege

2. beslutninger i øvrigt om divisionens udvikling, spejderarbejde mv.

Ole Dalskov fremlagde planer for divisionens fremtid:

Vores udviklingsplan støtter op omkring udviklingsplanen i DDS.I har fået udsendt vores udkast til
vores plan gældende frem til 2024. Vi er ambitiøse på jeres vegne for at nå målene og I skal være
med til at udvikle modige børn og unge.

Lederbegejstring

Den 4. september inviterer vi alle ledere, seniorer og bestyrelsesmedlemmer til en fælles
oplevelse under temaet: Fornøjelse, Fællesskab og Frisk luft. Du tilbydes en oplevelse med
samarbejde, kommunikation og naturformidling.

Kommunekontakt

Vi støtter gerne gruppernes vilkår og rammer i de tre kommuner. Vi er parat til at være i dialog
med politikere og ansatte i forvaltninger. Det handler om bl.a. om lokaler, tilskud og ikke mindst
synlighed at spejderarbejdets betydning for børn og unge.

Kommunal - og regionsvalg november 21

Den 16. november i år er der valg. Det er valg i kommunerne og regionen. Jeg vil opfordre jer til at
komme i kontakt med politikere og sætte jeres dagsorden, nye ideer og initiativer. Gør det evt. i
samarbejde med andre aktive foreninger i jeres nærområde.

Dialogkort fra DOS

DDShar udviklet dialogkort til at vedligeholde og udvikle gode måder til at tale sammen i
ledergruppen. Brug det. Emnerne er: Tillid, Åbenhed, Ærlighed og Ligeværdighed.

Storkanoer er klar - brug dem

Vore 4 storkanoer er klar til brug - book dem og få gode og anderledes oplevelser på vandet. Vær
opmærksom på at to kanoer kan transporteres på trailer, hvis I ønsker at sejle andre steder end
Roskilde Fjord. Husk at deltage i sikkerhedskursus inden booking.

Økologi på bålet

Vi skal videre med samarbejde med Økologisk landsforening med økologi på bålet. Nu fokus på
bæredygtighed i bernehøjde. Her blev refereret til den omdelte aktivitet flip flap.

KRM 2021- vedtægter - ekstra møde idivisionen.

Ege division voretager interesserne for spejdergrupper iEge Division i Det Danske Spejderkorps og kommunerne Halsnæs, Frederikssund
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Korpsledelsens repræsentanter har tidligere snakket om nye sæt vedtægter for DOS.Det er i
proces frem mod korpsrådsmødet i november 2021. Vi vil efter sommerferien afholde et
arrangement, hvor vi skal drøfte det nye sæt vedtægter op til korpsrådsmødet.

f) Vedtagelse af justeret budget 2021 og godkendelse af kontingent.

Vedtagelse af budget 2022.

Søren fremlagde budgetterne, som kan hentes på hjemmesiden som nævnt foroven.

Han fremhævede specielt de 65.000 som i 2021 er afsat til Lederbegejstrings-arrangementet. Husk
at reservere dagen (lørdag d. 4. september) - det bliver så godt!

Budgetterne blev godkendt.

g) Fastsættelse af antallet af divisionsledelsesmedlemmer.

Vi ønsker stadig at have mindst 11 medlemmer i ledelsen. Godkendt.

h) Valg af en eller to divisionschefer, divisionskasserer og øvrige medlemmer af

divisionslede/sen:

- På valg er:

Alice Linning (DC) - modtager genvalg

Anders Borgbjerg (SØK-EE) - modtager genvalg

Eva Kar/sen (GO - modtager IKKE genvalg

Ida Johansen (KS) - modtager genvalg

Paw Larsen (St) - modtager genvalg

Rikke Kofod (KS) - modtager genvalg

Tessie Frandsen (KS) - modtager genvalg

Tina Rasmussen (ES) - på valg

Sanne Thomsen (KR) - på valg

- Ikke på valg i år:

Ole Dalskov (DC-ES)

Søren Larsen (OK)

Iben Langgaard (EH)

Ege division varetager interesserne for spejdergrupper iEge Division j Det Donske Spejderkorps og kommunerne Halsnæs, Frederikssund
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leif stod for valget, hvor Eva valgte at stoppe og alle andre fortsætter. Der er dermed, de ønskede
min. 11 medlemmer. Godkendt.

i) Valg af revisor og evt. revisorsuppleant

Lars Abildgren modtog genvalgt som revisor og leif Tomasson modtog genvalg som
revisorsuppleant. Godkendt.

j) Skriftlig eller mundtlig beretning fra Det Danske Spejderkorps' kredsrepræsentant i Friluftsrådet.

Beretningen som kan hentes på hjemmesiden, blev gennemgået af Poul Erik Pedersen. Han
opfordrede til at så mange som muligt deltog i årsmødet d. 31. maj. Husk at melde til ved mai I til
Poul Erik, se beretningen.

k) Beretning fra større arrangementer tilknyttet divisionen

1. Maj-dag (Ingen - blev aflyst i 20)

2. Ragnarok

leif fortalte at Maj-dag var blevet aflyst i 2020 og ikke forsøgt afholdt i 2021, men vi forventer at
komme igen i 2022

Beretning fra Ragnarok kan hentes på hjemmesiden

I) Eventuelt.

- Morten Frederiksen fra Stenløse Spejdermuseum opfordrede grupperne til at komme på besøg
og fortalte om en kommende særudstilling om Corona og alle de arrangementer som måtte
aflyses.

Han fortalte også, at det var vanskeligt at få oplysninger om Korpsets historie fra korpskontoret,
Spejdermuseet - specielt Nils Wodschow - har derfor gravet i gamle blade mmm. og indtil nu fået
samlet ca. 51.000 begivenheder. Det bliver tilgængeligt via en interaktiv brugerflade, så man kan
søge ud fra år, gruppe mm.

- Johanne fra Svaneungerne fortalte om hendes engagement i Spejderhjælpens Ungdom og deres
aktuelle projekt for børn med udviklingshandicap i Ghana. Hun opfordrede til at udbrede
kendskabet til Spejderhjælpens Ungdom blandt gruppernes ældre spejdere.

- Alice takkede Eva for hendes arbejde i Divisionsledelsen, især hendes mangeårige samarbejde
med Paw

Ege division varetager interesserne for spejdergrupper i Ege Division iDet Danske Spejderkorps og kommunerne Halsnæs, Frederikssund
og Egedal.
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- Ole takkede Arne (undertegnede) for knap 24 år i Ebbe Skjalmssøn og i Divisionen, idet jeg har

valgt at prioritere børnebørnene. Tak for mange gode år sammen med jer!

Ege division varetager interesserne for spejdergrupper i Ege Division i Det Danske Spejderkorps og kommunerne Halsnæs, Frederikssund
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Dirigent:

Dato:

Divisionschefer:

Dato: 07-CJG. 2otG/

Dato: 202 L

Arne Raaschou, 30. maj 2021
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