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Invitation til divisionsrådsmøde 2021

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.
Billeder fra Divisionsrådsmøde, august, 2020 Fotograf: Divisionsledelsen

Så er det igen tid til at afholde divisionsrådsmøde.
Datoen er i år torsdag den 22. april kl. 18.30-21.30
Mødet bliver holdt under åben himmel på
Spejd-Niløse, Holmevejen 4, 4293 Dianalund
a) Valg af dirigent & referent, samt kontrol af om det er lovligt varslet.
b) Beretning fra divisionsledelsen med særlig fokus på, hvad divisionen har gjort for at
fremme spejderarbejdets værdier og udvikling (Bilag 1)
c) Fremlæggelse af årsregnskabet 2020 v/Divisionskasserer (Bilag 2)
d) Behandling af indkomne forslag
e) Væsentlige beslutninger om divisionens fremtid
1. Forelæggelse af divisionens udviklingsplan (Bilag 3)
2. Beslutning i øvrigt om divisionens udvikling, spejderarbejde mm.
f) Fremlæggelse af budget for 2021, samt budget og kontingent for 2022.
v/Divisionskasserer (Bilag 2)
g) Beretning fra Korpsledelsen herunder oplæg om lovrevision
Husk!
h) Fastsættelse af antallet af divisionsledelsesmedlemmer
Medbring
selv
i) Valg af medlemmer til divisionsledelsen
På valg: Hans C. Koch, Tina Andersen, Lisbeth Weber,
campingstol, kaffe/te
Charlotte Warming, Rasmus Kæmpe, Kasper Fischer-Nielsen

j) Valg af revisor & revisorsuppleant
k) Beretning fra DDS´s repræsentant i friluftsrådet
l) Beretning fra Nekselø Centret
m) Eventuelt

og krus, så sørger
vi for kage

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.

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

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!

Bilag som årsberetning, budget og regnskaber er at finde i lederbladet De Grå 2021.
Alle bilag findes også på Divisionens hjemmeside, www.antvorskovdivision.dk.
Af hensyn til forplejning bedes alle grupper, samlet
tilmelde sig via gruppeleder til DC, senest den 14. april.
Vi ses under åben himmel på Spejd-Niløse.

Spejderhilsen og på gensyn
Divisionsledelsen

Tilbage til toppen
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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?

Tilbage til toppen
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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!

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 - som 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 at give en chance for at grupperne
kunne afholde mindre, corona-rigtige,
sommerlejre, så blev plastret flået af. Som
følge heraf stod vi med et stor underskud
på lejet grej, telte, toiletvognen mv.

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, kendog venskaber, åbenhed og velvillighed
i mellem grupperne, og grupperne og
divisionen. Også her har vi nok DDS’
bedste division!

Tilbage til toppen

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 allesammens grunde og hytter!

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.

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.

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 har 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.

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

Med spejderhilsner
Hans og Tina

Spejd-Niløse
Er stedet til gruppeturen fundet?

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 at få dækket underskuddet
af DUF. Disse gav samtidig et tilskud der
dækkede noget af tabet på udlejningen
af divisionens hytter.

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.

Fremgang på divisionens grunde
Der er desværre ikke sket så meget
på arrangementssiden, idet alle grendivisionsarrangementer blev aflyst.
Dette gik naturligvis også ud over Blåt
Lederspor, der skulle have haft 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.

6

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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DUK Medier Nyt
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2020-2024
Vi
skal tiltrække nye ledere og
sikre, at erfarne ledere fortsat
finder vores tilbud udviklende og meningsfuldt. Det gør
vi ved at skabe attraktive
lederfællesskaber og tilbyde
forskellige måder at være
engageret på.
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Har jeres gruppe behov for noget kreativ støtte?

BÆREDYGTIGHED
Så kontakte DUK* Medier Charlotte
I BØRNEHØJDE
Som spejdere værner vi
en e-mail til: cbwarming@gmail.com
om naturen. Send
Vi inddrager
børn og unge i, hvordan
og hvorfor vi træffer bæ*DUK
står for Divisions udvalgs koordinator
redygtige valg,
og vi giver
dem mulighed for selv
at gøre en forskel for en
bedre verden.
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Har I brug for ideer til et nyt spejdermærke?
Behov for at få inspiration til en flyer til fx. at 		
hverve nye spejdere?
•
Ønsker I hjælp til at få lavet et flot banner eller 		
beachflag til gruppen?

UDVIKLINGSPLAN 2020-2024
VILDSKAB I NATUREN
Vi bliver glade af at være
i naturen, og vi bliver
glade af at bevæge os.
Som spejdere skal vi gøre
begge dele.

MIKRODAG 2018
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Antvorskov division, 2020-2024
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Udviklingsplan

URBAN SCOUTING
I byerne sker der nu en stor
tilvækst i børnefamilier, som
kun vil fortsætte de næste
mange år. Den udvikling skal
vi tilpasse os, så vi også i
fremtiden sikrer, at en stor
andel af Danmarks børn og
unge bliver spejdere.

URBAN SCOUTING
I byerne sker der nu en stor
tilvækst i børnefamilier, som
kun vil fortsætte de næste
mange år. Den udvikling skal
vi tilpasse os, så vi også i
fremtiden sikrer, at en stor
andel af Danmarks børn og
unge bliver Der
spejdere.
er op

Er du på Facebook?

til flere Facebook grupper/sider tilknyttet Antvorskov
Division. Meld dig ind for at kunne følge med hvad der sker i
Divisionen eller i den spejdergren som du er tilknyttet.
Private grupper:
Antvorskov Division
Antvorskov Division
Antvorskov Division
Antvorskov Division
Antvorskov Division
Antvorskov Division

Mikro/familiespejd
Miniledere og Miniassistenter
Juniorledere og Juniorassistenter
Tropledere og Tropassistenter
Gruppeledere

Vær opmærksom på, at flere af grupperne er lukkede - så lederne kan planlægge
arrangementer uden spejderne kan følge med. Her skal der ansøges om medlemskab.

DDS Antvorskov Division, offentlig side

UR
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OBS!
Budgettet 2021 vil være tilgængeligt på hjemmesiden
senest 3 uger inden Divisionrådsmødet.

Tilbage til toppen

BILAG 2

BILAG 2

Budget og driftregnskab
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Familie- og mikrogrenen

Minigrenen

Årsberetning for Familie-og Mikrogrenen 2020

Årsberetning for Minigrenen 2020

Billeder fra Mikrodag 2019 Fotograf: Mette Bjerregaard

Billeder fra Gørlev Gruppens sommerlejr 2020 Fotograf: Asbjørn Wieck-Nordahn

2020 startede ret godt, da vi fik afholdt nytårstaffel, hvor vi havde et familieog mikro spejder leder møde.
Her fik vi planlagt, den fælles dag som skulle afholdes d. 17. maj.
Fællesdagen plejer at være en dejlig dag hvor familie-og mikrospejder
mødes med spejder fra andre grupper i Antvorskov Division.
Men desværre blev vores planer aflyst grundet Corona. Et ord vi har hørt
rigtigt meget til i 2020. Dog skal der mere til at slå lederne i grupperne ud,
og rundt omkring har alle grupper udtænk nye måder, at holde møder på,
og stadig være sammen som spejder - dog med afstand. Og dermed holdt
liv i familie-og mikrospejdergrenen.
Det er et fantastisk stykke arbejde alle lederne har gjort, og jeg ved at
spejderne virkelig har værdsat det.
Håber at 2021 forhåbentligt bliver lidt bedre end 2020 og vi kan få lavet en
masse spejderarbejde sammen.
Spejderhilsen Cassandra
DAK familie-og mikro spejder i Antvorskov Division

Udkastet til Spejdermærket til Mikrodag 2020.
Desværre blev arrangementet aflyst pga. Corona.
Udarbejdet af Charlotte, DUK medier

Tilbage til toppen

14

Minigrenen
Så er det blevet tid til at se tilbage på et noget andet spejder år, noget andet
end hvad man lige havde tænkt sig. Jeg overtog minigrenen som DAK ved
sidste divisionsrådsmøde 2020, så jeg har ikke siddet så længe endnu.
Men lad mig starte med hvad jeg ved.
• Føniks blev aflyst pga. Covid-19
• Divisionssommerlejeren 2020 blev aflyst
pga. Covid-19 – nogen grupper lavede
hurtigt en alternativ sommerlejr ud
fra de restriktioner der var på det
tidspunkt.
• Miniweekenden 2020 i efteråret blev
også aflyst pga. Covid-19.
• Nytårs taffel i januar 2021 blev aflyst pga.
Covid-19

Lidt Tal

Registrerede ledere jf.
medlemsservice i minigrenen:
30 ledere.
Mini spejder tæller ca. 100+/aktive børn i divisionen.

Facebook
Jeg er blevet ny administrator på divisionens Facebookgruppe for mini
ledere og assistenter.
Generelt
Hele efteråret 2020 har på minidelen været præget at delvist eller helt
nedlukning af aktiviteter jf. de retningslinjer som regeringen har fastsat – det
har medført at nogle grupper har taget et nyt møde system i brug i form af
webmøder. Jeg har kunne forstå på de grupper der bruger det, at det kræver
lidt af forældrene for at det kommer til at blive godt.
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Jeg afholdte et grenledermøde den 25. januar 2021 på Google Meet, hvor
ca. halvdelen af minilederne deltog. Jeg syntes personligt, at det var længe
siden der havde været et ledermøde, da alle de ture hvor vi ellers plejer at
afholde et ledermøde på var blevet aflyst.

Juniorgrenen

Årsberetning for Juniorgrenen 2020

På ledermødet blev lederne enige om, at aflyse Føniks 2021 som den normalt
afholdes. Men hvis det er muligt at afholde arrangementet ”Føniks Light”
bliver det i form af et dagsarrangement. Så skulle der komme en åbning
der giver lov til overnatning, så kommer teltene med. Bliver ”Føniks Light”
aflyst vil man forsøge, at afholde det til efteråret 2021, i stedet for den hygge
weekendtur der plejer at være der.
Min plan for fremtidige leder møder er, at det kommer til at blive som web
møder ind til vi i ledergruppen kan holde et fysisk møde igen. Webmøder er
ikke optimale, men det fungerer.

Billeder af juniorspejdere fra Gørlev Sommerlejr 2020 - Fotograf: Asbjørn Wieck-Nordahn

Hvad så nu? Pt. er landet lukket for fysiske møde jf. Covid-19 restriktioner, så
spejder livet er henlagt til webmøder så man kan være samme hver for sig.

Året startede godt ud med et grenledermøde til nytårstaffel, hvor alle planerne
blev lagt på bordet, og geisten var der til et år med en masse sjov og ballade for
juniorerne. Nyt grenledermøde blev planlagt til at skulle afholdes i marts.

Asbjørn Wieck-Nordahn
DAK Mini
Gørlev den 31. januar 2021

Men... ligesom så mange andre grene, så har juniorgrenen også været ramt af
2020´s plagsomme virus, Corona, som har hærget verdenen.
En masse arrangementer var planlagt for året, men
alle måtte aflyses pga. nedlukning og restriktioner.
Disse arrangementer gik vi glip af i 2020:
•
Mohrondoløbet 14.-15. marts 2020 - aflyst
•
Grifflejren 2020 - aflyst
•
Juniortur 24.-25. 2020 - aflyst

Er
du
vores
nye
DAK
Junior?

?

Dette gik vi glip af i 2020:
Sjove stunder med spejdervenner, udfordrende løb,
Læs mere på
stemside 21 her i bladet
ningen rundt om bålet efter en lang sjov dag, spejdermad
(inklusiv den brændte skorpe), ud af røre benene med oppakning på ryggen, pludselig regn der rammer spejderkasketten, latter sammen med
sin patrulje over et sjovt påfund eller en sjov joke, vind i håret og sol på kinderne,
splinter i hånden da du skulle samle køkkenbord af rafter, sammenhold og
spejderånden tæt på...helt tæt på naturen...
Ved I hvad? Den her virus skal bare daffe af, så vi kan komme tæt på den
spejderånd igen - så vi kan komme afsted på tur igen sammen med vennerne igen.
Hold ud derude - vi skal bare lige igennem det her. Så vi måske næste år i “De Grå
2022” kan fortælle om alle de fede oplevelser juniorerne har oplevet.

Billeder af minispejdere fra Gørlev Gruppens sommerlejr 2020 Fotograf: Asbjørn Wieck-Nordahn

Tilbage til toppen
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Spejderhilsner fra
Charlotte B. Warming
DUK Medier, Antvorskov Divisionsledelse
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Tropsgrenen

Årsberetning for Tropgrenen 2020

denne mulighed og planlægger et døgn med smæk, smæk og mere smæk
på. Husk man kan sove, når vi ikke er til spejderarrangement.
Tropsspejdernes egen Facebookgruppe – Antvorskov Division Tropsspejdere
er fortsat meningen, at man kan søge spejderkammerater til events,
adventurespejd, sjak mm. til ture og kurser. Gruppen blev oprettet på
opfordring. Tropslederne holder sig fortsat til koordinering på ”vores
ledergruppe”.

Billeder fra Basilisk 2019 ved Kongskilde Fotograf: Divisionsledelsen

Hej Tropsledere og assistenter
2021 kan kun blive et bedre år! Ikke mindst hvad angår at kunne mødes…
Der er lagt planer for aktiviteterne kan starte op igen og DET BLIVER
GOOOODT!!!
Vi starter nu i det stille, hvad angår større samlede aktiviteter i regi af
divisionen. Fokus skal helt klart være at få etableret de fysiske møder og
samlet op i grupperne igen og sikkert også nogle tiltrængte weekendture,
når den del bliver tilladt igen – We hope soon! Kun ganske få grupper har
holdt online-spejd igennem Corona-nedlukningen. De grupper, som har
afholdt online spejd og aktiviteter melder om succes på den front – Se mere i
referatet af seneste tropsledermøde af 25. februar.
Tropslederne blev på tropsledermødet enige om, af vente med
divisionsarrangement til efteråret. Dvs. forårsturneringen Basilisk får vi et år
mere til at planlægge. Afholdelsen af Basilisk 2022 kan derfor kun blive et
brag af en succes – Uha ”overlæggeren” er løftet. Vi går fortsat hårdt efter
en forårsturnering med 10-kamp, dagsløb, natløb, lejrsport, madlavning,
hemmelig opgave, lejrbålsunderholdning og hele svineriet. Tema skal
udarbejdes, idet rammerne er lagt.
10-10-Event 2021 i efteråret har Klan Klassik meldt sig til at støtte op om,
og tropslederne skal alene stille op med deres troppe og få et fedt døgn
sammen på tværs af divisionen – Vi krydser alt hvad krydses kan for at vi kan
gennemføre dette efterår.
Temaet ”plejer” at være i den fantasifulde og kreative ende af skalaen, og da
vi ikke har haft arrangementer i et helt kalenderår – GAAAB, så er det her i
sætter alt ind. ALLE er sultne på oplevelser og samvær, så vi griber sammen
Tilbage til toppen
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I 2021 er det målet, at ALLE divisionens troppe
deltager i ALLE arrangementerne, så vi kan få sat
gang i det dersens netværk igen og brede vores
oplevelser ud til endnu flere. Det er jo os ledere, som
skal opmuntre og motivere også til dette. Vi fik jo
af Corona frataget vores mulighed for divisionslejr
i 2020, hvor vi netop skulle have haft sat fut i
”tropsspejder/leder på tværs”. Det må vi rode bod på i
2021, så snart vi kan. Derfor hank op i idéerne og trop
op/step op sammen med alle de andre tropsledere.
Sammen kan vi levere bedre og større oplevelser –
Og i særdeleshed på divisionsplan, hvor der er plads
og det er mindre inden de store ”fæle” korps og
adventurearrangementer kommer buldrende som
de nu også skal.

Foto: 10-10 Event 2019 (Der
hygges efter aktiviteter)

Lederne i tropsgrenen har sammen sat skub i forberedelserne til et 10/10
EVENT til efteråret – Sådan en energi er fantastisk at opleve til trods for det
alt, alt, alt for stille år vi har været igennem – STÆRKT og TAK! Det bliver også
godt.
TROPSGRENEN - Kalenderen 2021:
• 10. april, Gådag hos 2. Hellig Anders. (Nærmere tilgår)
• 2. juni, kl.18:30, TL/TA-møde i Huset ved Skoven, Skovvejen 83, 4200 SLG
• XX september, kl.18:30, TL/TA-møde i xx spejderhus. (Nærmere tilgår)
• Uge 7 PLAN – Gennemføres forventeligt (følg med på WWW.DDS.DK)
• X – X. SEP/NOV – 10/10 event. (Nærmere tilgår snarest)
Læs endnu mere i referatet fra seneste Tropsledermøde afholdt torsdag
d. 25. februar 2021 – Online. Referatet er udsendt til alle tropsledere og
til information for gruppelederne. Referatet findes bl.a. på divisionens
hjemmeside og i Facebookgruppen. Læs det og udbred budskaberne.
Vi ses i naturen til et endnu bedre spejder år i 2021.
Spejderhilsen Kasper og Henrik
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Seniorgrenen

?

Årsberetning for Seniorgrenen 2020

Divisionsledelsen søger
en DAK* Junior

Billeder fra seniorspejdere på Oldebjerggrunden 2020 Fotograf: Kasper Fisher-Nielsen
2020, et mærkeligt år. Et år der ikke blev som planlagt og et år hvor vi måtte ændre rigtig
meget… Men også et år hvor der kom nye ideer på bordet, gamle traditioner blev vækket til live
og nye oplevelser, samt nye venskaber kom i hus.

DAK står for Divisionsaktivitetskoordinator

Vi startede året ud med en hyggelig aften i Sorø. Nytårstaflet dannede rammerne om årets
første fællesmøde og derefter en hyggelig aften. Til seniormødet var der et rigtig fint fremmøde,
faktisk et af de bedste vi har set i mange år. Det er noget der skal holdes fast i. Mange ideer kom
på bordet og klanerne var gode til at byde ind med løsninger og holdninger.
Omkring en måned senere var der aktivitet igen. 9 seje klanspejdere mødte op på Fuglebjerg
Torv. Bjørneklanen var vågnet fra sit hi, og det var tid til den traditionsrige Klotur. Og for at gøre
det hele mere spændende, så var det 50. gang at turen blev afholdt. Men klotur er ikke noget
man snakker om, det er noget man oplever.

Er det dig vi mangler i vores lederteam?
Divisionens aktivitetskoordinator skal være den samlende kraft for
spejderarbejdet i aldersgruppen Juniorer.
•

Henover foråret skete der lidt ting rundt omkring i divisionen og de store planer var gjort klar.
Men så skrev kalenderen marts og det hele blev sat på pause. Alle ved hvad der skete den 11.
marts, det behøver ikke en videre forklaring.

•

I start sommeren fik vi mulighed for at mødes lidt flere igen. Her mødte en god håndfuld
seniorspejdere op på Oldebjerggrunden. Sammen med et par ældre “seniorspejdere” blev
der samlet en shelter. To dage med gammelt håndværk, nye færdigheder, smil på læben og
selvfølgelig hygge, så havde grunden fået en “ny” shelter. Det var fedt at se samarbejdet på
tværs af spejdernes alder og færdigheder.

•

Ikke alle seniorspejdere kunne finde sig til rette med alle aflysningerne, så da mulighederne
for at endnu flere kunne mødes opstod, så rykkede nogle seniorspejdere hurtigt. En senior
sommerlejr blev hurtig til og invitationer blev sendt afsted. Igen var der rigtig god opbakning fra
klanerne og sommerlejren blev en succes. Lejrledelsen beskrev lejren i efterårets “De Grå Light”,
så der kan du læse mere om ugen.
Så selvom 2020 blev et mærkelig år, så er der alligevel sket en hel masse. Det kan vi takke jer
ude i klanerne for. Når I byder ind og vi samme kan løfte opgaverne, så bliver det hele meget
federe. Så: Jo flere der byder ind, jo sjovere har vi det, husk det ude i klanerne… Byd ind, deltag
og vær en del af fællesskabet!
Spejder hilsner
Kasper Fischer-Nielsen, DAK Senior

Tilbage til toppen
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?

Du skal sikre at den røde tråd i spejderarbejdet bliver fulgt og at der
bliver indkaldt til og gennemført både møder og aktiviteter.
Du skal ikke nødvendigvis planlægge arrangementerne, men
koordinerer hvem der gør hvad og følge op på at opgaverne bliver
løst og at eventuelle traditioner bliver holdt ved lige.
Du skal Indkalde til og deltage i aktivitetsmøder for aldersgruppen.

Ansvarsområder: At være divisionens samlende kraft for grenene og
sikre at der er et stabilt aktivitetsniveau
Din personlighed: Skal være god til at fremme samarbejde, udvikle
fælles værdier, og vedholdende. Typiske værdier er fællesskab, enighed,
nyskabelse, resultater og opfølgende.
Hvis du er interesseret eller vil høre mere, så er du velkommen til
at kontakte enten Divisionschef Hans eller Tina.

Du finder kontaktinfo på vores hjemmeside: www.antvorskovdivision.dk
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Nyt fra hytteudvalget
Niløse:

På Spejd-Niløse er der gang i en
masse spændende projekter:
•
•
•
•

Shelteren er endeligt godkendt
hos Sorø Kommune
Indkøb af bålhytte og
godkendelse af byggetilladelse er
i sving
Færdiggørelse af madpakkehuset
er planlagt
Projekt ”legeplads” til de mindste
er skudt i gang.

Der er fuld knald på både ideerne og
opgaverne med at gøre Spejd Niløse
endnu mere attraktiv. Af kommende
planer kan nævnes: Opsætning
af det nye raftestativ, oliering af
shelter - både ny og gammel, samt
øget beplantning, bistader og nye
bålpladser.

Kobæk:
I Kobækhytten er der store planer for
fremtiden, der arbejdes på fondsmidler til et
nyt køkken og vi er nået i mål med 64.000
kr. i alt – hytten er lille men drømmene er
store.
I den seneste tid har der ikke været stille
i Kobæk selvom Corona har spist lidt af
udlejningerne – toiletbygningen er blevet
hævet – der er blevet plantet nye planter
imod naboen.
Ud over nyt køkken er der også mange
planer i Kobækhytten: ny terrassebrædder
ved indgangen, ny bålplads, maling og
renovering af toiletbygningen, oliering af
shelter, beskæring af beplantning og maling
af sovesal.
Oldebjerg:
Oldebjerg grunden er som altid passet godt af Slagelse Gilderne – den brugte
shelter fra Karl af Riise er kommet på plads og er klar til brug. Sommeren byder på
beskæring og fældning – plantning af nye træer – oliering af shelter – ny bålplads.
Skulle du have gode ideer til en af hytterne/grundene eller lyst til at være med til
at laves kommende sjove og spændende projekter for at gøre vores arealer endnu
federe – kontakt gerne Rasmus Kæmpe – 60149990.

Tilbage til toppen
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Medlemsstatistik

Vandrebamsen Anton 2020

PR.01.01.2021
Medlemsstatistik
pr. 01-01-2021
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Et hårdt år for mange

Medlemsstatistik

3300 Antvorskov Division

jan-2021

6
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5
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5
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Fremgang
2019-2020
6

10%

3302 2. Hellig Anders Spejderne

82

74

57

66

5%

3304 Høngspejderne

17

45

35

36

-31%

3306 Korsør Spejderne

32

25

26

35

14%

3307 Korsør Sø

13

13

8

8

0%

3308 Ruds Vedby Gruppe

23

23

33

29

0%

3309 Solskinstroppen
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57

40

-7%
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47

47

55

50
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3314 Ringsted Gruppe

51

52

45

36

-1%

3316 3. Valdemar Sejr Gruppe

39

41

44

40

-2%

3317 Gyldenløve Gruppe

36
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41

38

-17%

3318 Stenlillespejderne Laurentius

34
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44

-1%

2

1

0

0

50%

646

681
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-3%

3310 Trelleborg Spejderne
3311 Gørlev Gruppe
3313 Karl af Riise Gruppe

3319 Klan Klassik
TOTAL

Antal grupper med mere end 50
medlemmer
Største fremgang
Største fremgang (u/Klan Klassik)

6
50% Klan Klassik
14% Korsør Spejderne

Antons år hos Korsør Sø

2020 har været et hårdt år for mange på
flere områder, så rigtig mange grupper
har haft tilbagegang.

Antons år hos søspejderne blev lidt
anderledes end det plejer når Anton er
udstationeret i et år.
Medlemsstatistik
pr.første
01 ramte vi Corona, og
For det
Men heldigvis er der dog grupper som
gruppen blev ramt af nedlukninger af
120
har haft fremgang på trods af de hårde
flere omgange - som så mange andre
100
ods som Corona er skyld i.
grupper.
80

Her
60 er de 4 største procentvise
fremgange:

Men den blev også anderledes, da
Anton ofte blev nødt til at iklæde sig en
redningsvest - af sikkerhedsmæssige
årsager. For mange af møderne henover
sommeren bestod af ture på vandet.

40

•
•
•
•

20

0

Klan Klassik 50%
Korsør Spejderne 14%
2. Hellig Anders Spejderne 5%
Karl af Riise Gruppe 2%

Anton har været en hyggelig gæst,
har været god til at lytte efter og være
nysgerrig.

Tillykke til den store fremgang hos
både Klan Klassik og Korsør Spejderne.
Anton vil vandre videre til en ny gruppe
til Divisionsrådsmødet d.22. april 2021.
Den vindende gruppe kan forvente
at få overrakt flødeboller af en
Divisionschef i en nær fremtid.

Korsør Sø siger tak for lån af Anton, og
så må vi op på bølgen igen for at forsøge
at “vinde” et besøg mere af ham i et år.
Skrevet af Charlotte, DUK Medier

Korsør Spejderne
Tilbage til toppen
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Til gruppeledere, kassererer og bestyrelsesformænd

Oldebjerg - en naturgrund
Hvor går jeres næste gruppetur hen?
Oldebjerg er en naturgrund, der ligger
mellem Slagelse og Sorø.
På grunden findes der toiletbygning,
shelter, stugan og raftestativ.
Grunden ligger lige op til skov, og
Jyderupstien løber næsten lige forbi
grunden.

Foto til ventre: taget af JHHE - Foto til højre: taget af Jens Thybo

Lidt praktisk info:

•
•
•
•

Udnævnelser foretages i Medlemsservice og børneattest håndteres i forhold til
processen modtaget fra korpskontoret.
Ændring af leders funktion, adresse, tlf. nr. samt registrering af seniorer foretages
i Medlemsservice. Ved ændring af en leders navn kontaktes korpskontoret.
Gruppeindberetninger sendes til: DC Hans Christian Koch senest 14 dage efter
grupperådsmødet.
Medlemsstatistik pr. 1. januar + 1. maj + 1. oktober sker i Medlemsservice. Husk at
holde gruppens oplysninger opdaterede.

Kontaktperson ved mangler
og udfordringer:
Karsten Lindby, Tlf: 99 55 71 84
E-mail vedr. bookning:
klindby@hotmail.com

Kobæk hytten ved Skælskør

Nyttige links som ny gruppeleder:
https://dds.dk/gruppeleder-temaside
Inde på DDS´s egen hjemmeside for gruppeledere kan du finde informationer om
Medlemsservice, kurser, indmeldelsesblanketter m.m.
Du kan også finde inspiration eller dele spørgsmål på Facebook gruppen:
Gruppeledere i DDS
Nyttige links som nyt bestyrelsesmedlem:
https://dds.dk/bestyrelsesmedlem-temaside
Inde på DDs egen hjemmeside for bestyrelsesmedlemmer kan du finde
informationer om Medlemsservice, Blanketter, Ny i bestyrelsen m.m.
Du kan også finde inspiration eller dele spørgsmål på Facebook gruppen:
Bestyrelsesarbejde i DDS
Nyttige links som ny kasserer:
https://dds.dk/artikel/vejledninger-til-kassererer

Tilbage til toppen
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Hvor skal jeres tropsspejdere hen på deres
næste patruljetur?
Kobæk hytten ligger ret ugenert på kanten af
et sommerhusområde. Grunden grænser op
til fyrskov og ligger omkring 250 meter fra den
fineste sandstrand.
 ytten byder på 24 sovepladser fordelt på
H
sovesal og lederrum. Hytten har gode bad- og
toiletfacilitetere samt fint køkken. På grunden
findes en shelter og plads til teltslagning.
Adresse: Lærkevej 15, Kobæk, 4230 Skælskør
Kontaktperson ved mangler og udfordringer:
Rasmus Kæmpe, Tlf. 60 14 99 90
E-mail vedr. bookning:
kobaek.hytten@gmail.com
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Divisionsledelsen

DC Hans C. Koch

DC Tina A. Andersen Divisions Kasserer
Betina Goldberg

DAK Henrik
Lindstrøm

DAK Kasper
Fischer-Nielsen

DAK Asbjørn
Wieck-Nordahn

På sidelinjen

DPK
Lisbeth S. Weber

Divisions Revisor
Pia Jeppesen

DAK Cassandra
Justesen

Søkyndig
Kurt Larsen

?
DUK Medier
DUK Pernille Ida
Charlotte B. Warming
Jeppesen

DUK Hytter
Rasmus Kæmpe

DAK Junior Ledig
plads! Er det dig?

Divisions revisor
og Søkyndige
sidder ikke i
Divisionsledelsen,
men arbejder på
sidelinjen, og er
derfor ikke med
til møder m.m.

Find kontaktoplysningerne på vores hjemmeside:
https://www.antvorskovdivision.dk/kontakt-os

Kalenderen

Du finder vores kalender på hjemmesiden www.antvorskovdivision.dk
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