
  

Divisionsledelsens årsberetning  
På vegne af divisionsledelsen, Tina A. Andersen, DC  

& Hans C. Koch, DC  
 

Et travlt år  
2019 startede, for 
Divisionsledelsen, med en masse 
nye opgaver. Vi startede på et 
Divisionsledelsesudviklingsforløb, 
hvis formål var at vi skulle finde ud 
af om vi gjorde det rigtige, 
leverede det vi skulle og evt. 
kunne gøre mere. Umiddelbart 
havde vi ikke nogen problemer vi 
skulle have bearbejdet, men selv 
en fungerende motor skal have 
kontrolleret olie ind imellem. Gennem 
2019 endte vi med at bruge en del tid på 
forløbet – og absolut ikke spildtid! Men vi 
kunne også mærke at det tog en del af 
vores ressourcer når vi nu samtidig skulle 
udfylde vores almindelige rolle.  
Vi tror helt sikkert at en Division eller en 
Gruppe med udfordringer kunne få rigtigt 
meget værdi at tilgangen! Én ting vi dog 
fik bekræftet – Divisionens arbejde er til 
at for at understøtte det arbejde der ligger 
i grupperne og det vil vi fortsat gøre!  
 

Meget tidligt på året afholdte vi vores første Korte Kursus og dette 
havde fokus på bestyrelsens arbejde – Primært kassererens. Mange 
havde skiftet over til Medlemsservice og skulle igennem deres første 
årsregnskab og vi samlede 7-8 med fra forskellige grupper i Slagelse, 
med det formål at de kunne stille hinanden spørgsmål og sammen 
hjælpes ad med at opnå en forståelse og fortrolighed med 
Medlemsservice. Det var en god succes! Ikke mindst fordi 
bestyrelserne ofte ikke har noget netværk og at der her blev skabt et 
uformelt et. Det faglige niveau blev også løftet og vi er sikre på at en 
del regnskabsafslutninger blev færdiggjort under eller umiddelbart 
efter kurset.  
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Divisionsrådsmøde  
Til Divisionsrådsmødet i Stenlille 
Kulturhus oplevede vi endnu 
engang en stor opbakning og 
det var vi rigtigt glade for. 
Charlotte, Lisbeth og Hans blev 
genvalgt og vi fik 3 nye ind i 
Divisionsledelsen, nemlig 
Rasmus Kæmpe som DUK 
Hytter, Kasper Fischer-Nielsen som DAK og Tina Andersen som DC.  
 

Vi måtte dog også sige farvel  
til nogle tidligere medlemmer, nemlig Mads (DUK Hytter), Lasse 
(DAK), Marianne (DUK Web) og Ulrich (DAK). En stor tak til de 
afgående for det store arbejde de har lavt i Divisionsledelsen.  
 
Hytter og grunde  
I perioden op til sommeren 
2019 skete der rigtigt meget. 
Karl af Riise begavede os med 
en ældre shelter, der blevet 
flyttet til Oldebjerg som 
samlesæt, efter den havde 
stået i en container på 
Fægangen i Sorø i nogle 
måneder. En af de helt store 
hytte-begivenheder blev at der 
endeligt blevet monteret en 
brandtrappe i Kobæk.  
Den har stået på ønskelisten i nogle år og nu er den der – Pæn og 
ikke mindst sikker!  

 
Senere på året fik Niløse også en ordentlig en 
på gravearbejdet, da der blev lavet 
kloaktilslutning. Igennem nogle år er dette 
arbejde blevet udskudt men med en 
kommende sommerlejr og en krav fra 
kommunen var det dejligt at dette kom på 
plads.  
Oldebjerg har også fået en kærlig hånd af en 
flok Gildebrødre der gik til den med sav og 
andre grovredskaber, da der skulle tyndes ud 
blandt træer. I øvrigt et fantisk sted at holde 
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Blåt Lederspor  
Blåt lederspor, blev i år en 
tidsrejse gennem diverse 
spejderløb helt tilbage fra 
80` erne. Dette var anderledes 
måde at afholde BLS på end 
tidligere. Målet var at alle skulle 
have lært noget nyt, og alle 
skulle have gjort et 
nyt bekendskab. I år kunne 
deltagerne bl.a. prøve at lave bål 
med stål og flint, som spejdere 
gjorde på en forårsturnering i 90` erne eller løse koder under stress 
som på et Sjællandsløb i 00` erne. Mellem posterne var der diverse 
stafetter bl.a skulle der samles trangia, så hurtigt som muligt. For 
nogle var det nye opgaver, for andre var det et tilbageblik fra en 
svunden spejdertid. Hele dagen bar præg af stort engagement og 
fantastisk humør fra deltagerne.  
 
Anton Antvorskov  
Anton, divisionens lodne DUK, har endnu en gang tilbragt et år hos 
Solskinstroppen, hvor han og alle spejderen har fået fyldt rygsækken 
med en masse ny oplevelser. Her har lederne formået stadig, at holde 
fast i deres gejst og engagement, og som følge heraf  - stigende 
medlemstal.  
 
Forældrekursus, uden 
succes  
I et forsøg på at klæde 
forælde bedre på, 
forsøgte Disionsledelsen  
at afholde forældrekursus  
3 steder i Divisionen i løb-
et af sensommeren og 
efteråret. 
Alle tre gange endte 
desværre op med at der 
ikke var nogle deltagere.  
Vi må desværre erkende, at vores “markedsføring” ikke har været god 
nok, og vi må i tænkebox for at finde en anden vej at nå forældrene 
på. Hele formålet med dette kursus var at sprede budskabet om at 
spejder er noget man kan og bør involvere sig i – Vi er mere end 
nogle færdigheder. Vi er et fællesskab!  
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Korpsrådsmøde  
Endnu engang var Antvorskov  
Division mødt talstærkt på til 
spejderdemokratiets højborg, 
Korpsrådsmødet i Legoland. Året  
bød på en Udviklingsplan der skulle 
finpudses samt et, mildest talt, 
spændende valg til Korpsledelsen. 
Den godkendte udviklingsplan, der  
er gældende for de næste 5 år, 
udmærker sig ved at være ret operationel, afgrænset og inspirerende 
– også selv om enkelte punkter skabte debat bland de fleste 
provinsbyer (’Urban Scouting’, som eksempel). Men der er helt sikkert 
inspiration at hente til gruppernes fremtidige udviklingsplaner.  
Til Korpsledelsen fik vi valgt en tidligere gruppeleder fra 2. Hellig 
Anders, Thomas. En oplagt mulighed for at få talt Antvorskov 
Divisions sag og få sat lidt fokus spejderiet på vestsjælland. 
 
Tak til alle for jeres gejst og entusiasme!  
 

På vegne af Divisionsledelsen, Tina Andersn & Hans C. Koch, DC’er  


