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Divisionledelsens beretning
Skrevet af Hans C. Koch, DC og Tina Andersen, DC.

Fotos taget af: Divisionsledelsen

Vi har vi desværre måtte konstatere at 
sidste års kalender hurtigt kom til at se 
meget blank ud, da hele verden blev 
forandret i starten af 2020, med Covid-19 
pandemiens start. Dette ændrede vores 
vilkår for afholdelse af rigtigt mange 
slags spejderarrangementer ganske 
betragteligt. 

Nytårstaffel 2020
Vi fik vanen tro afholdt nytårstaffel, 
denne gang på Værkerne i Sorø med 
temaet ’Harry Potter’, og alle havde gjort 
sig stor umage med udklædning og 
borddækning i de tildelte huses farver.  

Den dejligt store tilslutning, gjorde dog 
at pladsen blev lidt trang – men det er 
jo et luksusproblem. ’Alternativ Bingo’ 
var aftenens underholdning, tallene 
blev ”trukket” ud fra resultatet af diverse 
konkurrencer grupperne imellem. Det 
var ikke kun underholdende at deltage i, 
men helt sikkert også at se på! 

Med den nævnte trængsel, var disse 
konkurrencer dog ikke gået bare to 
måneder senere...

Anton, vandrebamsen
Anton Antvorskov, vores vandrebamse, 
som gives til den gruppe, der procentvis 
har haft størst medlemsfremgang, blev 
givet til Korsør Sø. Det er ærgerligt at 
han ikke har nået at deltage i så mange 
arrangementer, men hvem ved… 
Han kan måske sejle et år mere og med 
tiden blive DASØ?
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Klotur 2020
En gammel kending blev vækket til live 
idet vi, for første gang i 15 år, afholdte 
Klotur. Vi kan, i sagens natur, ikke fortælle 
noget om selve arrangementet, men det 
var fantastisk at se en enorme opbakning 
der var. Der var rigtigt mange aspiranter 
og en stor del blev opdaget i den gamle 
klan. 
En tradition der kommer til at fortsætte!

Foråret 2020
I foråret var vi igen rundt på rigtigt 
mange grupperådsmøder, hvilket giver 
os en unik mulighed for at få et indblik 
i gruppernes arbejde og derfor er det 
altid højt prioriteret i divisionsledelsen. 
Desværre er det sådan at rigtigt mange 
Grupperådsmøder ligger på de samme 
dage, så det er ikke alle steder vi kan 
komme rundt – Men vi prøver! 
Vi er i øvrigt enormt glade for at vores 
deltagelse bliver taget imod med åbne 
arme. Det er bestemt ikke i alle divisioner 
at der er samme sammenhold, kend-
og venskaber, åbenhed og velvillighed 
i mellem grupperne, og grupperne og 
divisionen. Også her har vi nok DDS’ 
bedste division!

Aflysning af Divisionssommerlejr
Det danske samfund blev lukket helt ned 
d. 12. marts, og vi holdt vejret længe og 
krydsede alle fingre og tæer, imens vi 
håbede på en genåbning snarest. 

Men efter 2 måneder måtte vi melde 
ud at årets største begivenhed - 
divisionssommerlejren - desværre blev 
aflyst. Det var bestemt ikke en nem 
beslutning at tage for alle involverede, 
men den var nødvendig! 

Der var lagt rigtigt mange timer i 
planlægningen fra rigtigt mange af jer, 
men for give en chance for at grupperne 
kunne afholde mindre, corona-rigtige, 
sommerlejre blev plastret flået af. Som 
følge heraf stod vi med et stor underskud 
på lejet grej, telte, toiletvognen mv. 

Et underskud som grupperne i første 
omgang var villige til at dele ligeligt. 
Men efter en lang og administrativ tung 
kamp med udlejningsfirmaer og diverse 
hjælpepakke administratorer, lykkedes 
det heldigvis af få dækket underskuddet 
af DUF. Disse gav samtidig et tilskud der 
dækkede noget af tabet på udlejningen 
af divisionens hytter.

Fremgang på divisionens grunde
Der er desværre ikke sket så meget 
på arrangementsiden, idet alle gren-
divisionsarrangementer blev aflyst.
Dette gik naturligvis også ud over Blåt 
Lederspor, der skulle have haf t sin svære 
4-års fødselsdag.
Der er til gengæld sket en masse på vores 
ejendomme. Der er kommet ny shelter 
på både Niløse og i Oldebjerg.
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Kobæk har desuden fået ny beplantning 
og en ordentlig omgang maling. Dejligt 
at se at mange, trods alt, har kunne 
mødes i nogle mindre grupperinger og 
været behjælpelige med det ’kedelige’ 
vedligeholdelsesarbejde – Men også 
være med til at skabe nyt og udvikle på 
vores alle sammens grunde og hytter!

Korte kurser
I starten af efteråret lykkedes det at få 
afholdt kort kursus om Ny leder. Det var 
der en rigtig god opbakning til og det var 
dejligt at se et, efter omstændighederne, 
stort fremmøde! Der er allerede lagt i 
støbeskeen til et ’Knap så ny leder’ kursus 
og der er samtidig masser af andre korte 
kurser klar til at blive afholdt – Lige så 
snart vi får lov af Mette.

Hjemmespejd
Der har været fantastisk at følge med i 
hvordan de forskellige grupper 

har løst opgaven med at overholde 
afstandskravene. Det er blevet til rigtigt 
mange møder ude i naturen og virtuelle 
møder med spændene opgaver. 
Hjemmespejd blev et nyt ord for mange 
og den kreative tilgang som mange har 
haft til at levere spejderarbejde i en ny
form, har været inspirerende at se på. 

Endnu engang beviser spejderne at vi 
er omstillingsparate og klar til at være 
nytænkende og innovative.

Til sidst skal der lyde et kæmpe tak til 
alle som lagt en masse kræfter i vores 
hytter og ikke mindst dem der har brugt 
masser af timer bag skærmen på at søge 
diverse fonde om midler og udføre alle 
de administrative arbejdsopgaver der 
ikke bare forsvinder.

Med spejderhilsner
Hans og Tina

Spejd-Niløse

Er stedet til gruppeturen fundet?

Spejd-Niløse er en hytte med 
tilhørende stor naturgrund. Grunden 
byder på sheltere, stor bålplads, 
aktivitetshus, raftestativ og m.m.

 I hytten er der stort køkken, 32 
sovepladser fordelt i 4 rum, stort 
fællesrum, samt bad og toiletter. 
Grunden er velegnet til sommerlejre, 
større arrangementer og lejrskoler.

Adresse: 
Holmevejen 4, 4293 Dianalund

Kontaktperson ved mangler og 
udfordringer: 
Rasmus Kæmpe, Tlf. 60 14 99 90
E-mail vedr. bookning: 
niloesebookning@gmail.com
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