Det Danske Spejderkorps
Kongslejre Division

Kongslejre Nyhedsbrev

Divisionsledelsen

Til grupper i Kongslejre Division - Nummer 2016-2
Divisionssekretær

Kære ledere og
bestyrelsesmedlemmer

Så har vi i divisionsledelse (DL) holdt vores andet
møde, og vi har samlet de vigtigste pointer her i
nyhedsbrevet.

Nyt medlem af divisionsledelsen
På DRM havde vi jo kun 7 der stillede op til valget af
den nye DL, og DL fik mulighed for efterfølgende at
supplere op, med en 8. person. Det er nu lykkedes at
finde en super kandidat, nemlig Kasper Ammitzbøll,
der har en hel del erfaring med forskelligt
foreningsarbejde, og som er bestyrelsesmedlem hos
Køgespejderne.

Ny organisering
Vi besluttede, at vi vil oprette en række udvalg, der
skal tage sig af divisionens forskellige opgaver. Der vil
være (mindst) et divisionsledelsesmedlem i de fleste
udvalg, men det er planen, at vi finder en række
øvrige deltagere til de enkelte udvalg (flere underudvalg findes allerede, fx dem til de forskellige grenes
fællesarrangementer).
Til de enkelte udvalg har vi lavet en jobbeskrivelse,
som I vil kunne finde på Kongslejre.dk i løbet af
sommeren – vi skal lige have tilpasset hjemmesiden, til
vores nye organisering.
De udvalg vi har etableret kan du se i tegningen. Vil
du være med i ét eller flere udvalg? Så kontakt
dc@kongslejre.dk - vi vil nemlig gerne være flere, så vi
kan skabe endnu flere aktiviteter, der støtter arbejdet i
grupperne! Læs mere om udvalgene i nyhedsbrevet.

Divisionssekretær

Udvalg: Netværk

Udvalg: Store Events

Udvalg: Gruppeudvikling

Grenleder-netværk

Dividyst

GL Netværk

Gruppeweb netværk

Tusmørkeløb

Udviklingskonsulenter

Formandsnetværk

Dyttin

Gruppeudviklingsforløb

Andre netværk

Vidunderhike /
Natløbet

Trop- og
klanaktivitet

Mini adventure

3)
4)
5)

6)

Mødekoordinator
Foruden divisionssekretæren, har vi defineret endnu
en opgave, nemlig som Mødekoordinator, men her
har vi endnu ikke fundet en person, så kender I en der
vil byde ind, så tag fat i dc@kongslejre.dk.
Mødekoordinatorens opgaver er:
1)
2)
3)

Hanne fra Viby har sagt JA til at påtage sig opgaven
som divisionssekretær, så fremover vil Hanne stå for

5)
6)

Indhente børneattester og følge op på disse
Holde divisionens kalender på hjemmesiden
opdateret

Opdatere divisionens e-mailadresser
(@kongslejre.dk)
Administrere hvem der er administrator på
divisionens Facebook side/gruppe
Sende invitationer omkring fælles
ledermøder (trække opdateret mailliste via
Blåt Medlem og sende, da ikke alle har
adgang, fx dem der arrangerer turneringer)
Sikre at hjemmeside er opdateret

Det er vi rigtig glade for, for det frigiver meget tid,
som vi kan bruge på andre opgaver.

Vi prøver at uddelegere en lang række opgaver, så alt
ikke er samlet på (for) få hænder, både for at undgå at
DL bliver for sårbar, men også for at undgå at nogen
bliver stressede – der er jo masser af opgaver at tage
fat på :-).

1)
2)

Mødekoordinator

4)

at booke lokaler (typisk lokale spejderhytter)
at sørge for nøgle og evt. varme
at sikre at der er kaffe/te og/eller andet som
aftalt
at følge op på tilmelding, så der er
plads/mad nok
at der er aftale omkring oprydning/rengøring
at aflevere nøgle, evt. afregne lokalet m.v.

Der vil max være 10 sådanne arrangementer om året.
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Udvalg: Store events

Formålet med udvalget er, at spejdere oplever at
være en del af et større spejderfællesskab uden for
gruppen. Det er i dette udvalg, at vi samler fx Dividyst,
Dyttin, Tusmørkeløbet m.fl. Dette blev omtalt i sidste
nyhedsbrev. Fra DL er Rikke og Jannie tovholdere.

NYT for trop og klan
Vi er allerede gået i tænkeboksen omkring et helt nyt
arrangement, hvor vi vil tilbyde trops- og
klanspejdere, et spændende årligt tilbagevendende
arrangement. Mere info senere, men tænk i retning af
600 trops- og klanspejdere, samlet til på et stort
træklatreområde, med afsluttende lejrbål og andre
spændende aktiviteter. Vores foreløbige dato er 1.
april 2017, men datoen er ikke endelig bekræftet.
Vi vil gerne have rigtig mange trops- og klanspejdere
samlet, for at give god dynamik, så vi har spurgt to af
vores nabodivisioner, om de vil være med til dette.
Svend Gønge har sagt JA og Antvorskov er også
positive, men skal lige mødes om vores oplæg.
Vi tænker, at der skal være en repræsentant fra hhv.
klaner og troppe med i planlægningen.

Udvalg: Netværk mellem grupperne

Formålet med dette udvalg er, at facilitere netværk
mellem grupperne. Fra divisionsledelsen er
tovholderne Carsten og Annelise. Det er
nærliggende, at netværk mellem grenlederne er i
fokus, og disse skal vi nok hjælpe med at få til at blive
attraktive og velfungerende.

NYT for bestyrelsesformænd og GL’er
Men vi tænker også andre netværk, og vi har
besluttet, at i stedet for at DL deltager på gruppernes
grupperådsmøder, hvor det fx kan være svært at
hjælpe med at finde bestyrelsesmedlemmer, når
mødet ER gået i gang, så vil vi i stedet invitere
formænd og gruppeledere til et netværksmøde den
10. oktober. På dette møde, som er en slags forgrupperådsmøde, får vi besøg af Hilde Nybo Breum,
der er vores udviklingskonsulent fra korpskontoret, og
emnerne vil bl.a. være rekruttering af bestyrelse,
grupperådsmødet, dirigentens rolle, vigtige datoer
etc. I kan tilmelde jer dette arrangement på
Kongslejre.dk.
Hvis I stadig ønsker at DL skal komme til jeres GRM så
gør vi gerne det, send blot en mail til
dc@kongslejre.dk og så finder vi ud af det.

NYT - 12 timers førstehjælpskursus
Nyt er også, at alle ledere og seniorer i divisionen,
inviteres til et 12 timers førstehjælpskursus hos Vigge i
Roskilde. Det bliver den 8. og 15. januar, kl. 10-16.
Der skal være mindst 12 og højst 16 deltagere på
holdet. Tilmelding på Kongslejre.dk, og det er efter
først til mølle princippet. Deltagelsen betaler
Kongslejre for, med støtte fra Trygfonden.

NYT lederarrangement
Nyt er det også, at vi den 22. april, vil invitere til et
spændende fælles lederarrangement, hvor alle
divisionens ledere kan mødes til en rigtig hyggelig
dag. Her vil I bl.a. kunne høre seneste nyt om SL17,
men I vil også komme til at køre i rigtige sporvogne
og meget mere. Sted: Sporvejsmuseet. Mere info
kommer senere, men følg evt. med på Kongslejres
Facebook gruppe. Tilmelding på Kongslejre.dk.

Fællesledermøde om Børn i sorg
Og der er mere NYT :-) idet vi den 27. oktober
inviterer til et fællesledermøde, med emnet Børn i
sorg. Det er heldigvis ikke så tit at vores spejdere
kommer ud for dødsfald i nærmeste familie eller
andre kriser, men når/hvis det sker med en af vores
spejdere, hvordan skal vi så takle spejderen? Ignorere
det? Snakke med spejderen? Eller ... Vi har inviteret
Åse Bech Pedersen, der er formand for
"Forældreforeningen VI HAR MISTET ET BARN" og
hendes mand Dennis, til at komme med et indspark
om dette svære emne. Tilmeld på Kongslejre.dk.

Udvalg: Gruppeudvikling
Vi har også kigget på opgaven om gruppeudvikling,
som divisionen jo skal påtage sig nu. Den opgaver
glæder vi os til, og her er det Carsten og Peter der er
tovholdere. Vi har allerede gennemført kurset med
Bedre økonomi i foreningen, og her var der god
inspiration til at søge fonde, men også til, hvordan
man skal huske at få alle medlemmer med, når man
søger aktivitetstilskud hos kommunen og meget
mere.
Gruppeledermøde – 30. august
Næste arrangement er et GL-møde den 30. august,
hvor vi vil fortælle mere om vores planer omkring
gruppeudvikling, men hvor vi også rigtig gerne vil
høre mere om jeres ønsker i forhold til
gruppeudvikling. Vi skal også snakke om divisionens
rygepolitik, alkoholpolitik m.v. Tilmelding eller afbud
kan ske på Kongslejre.dk allerede i dag.
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Divisionens kalender
På Kongslejre.dk kan du altid se divisionens kalender, men her er et udpluk (og ja, vi ved godt vi har ramt mange
tirsdage L men det skal vi nok rette op på fremover):
Dato

Aktivitet

Målgruppe

Arrangør

15. august 2016

DL-møde

Divisionsledelsen

Kongslejre

30. august 2016

GL-møde

Gruppeledere

Kongslejre

5. september 2016

Kongslejrelegatet brain storm

Alle ledere

Kongslejre

13. september 2016

Grenledermøde JUNIOR

Juniorspejderledere

Kongslejre

1.-2. oktober 2016

Vidunderhike

Juniorspejdere

Kongslejre

1.-2. oktober 2016

DDS' fælles lederweekend

Alle ledere, DL

DDS

10. oktober 2016

For-grupperådsmøde

GL'er og gruppens bestyrelse

Kongslejre

16.-22. oktober 2016

PLAN-kurser

Tropsspejdere

DDS

18. oktober 2016

Grenledermøde TROP

Tropsledere

Kongslejre

19. oktober 2016

DL-møde

Divisionsledelsen

Kongslejre

25. oktober 2016

Grenledermøde MIKRO

Mikrospejderledere

Kongslejre

27. oktober 2016

Fællesledermøde: Børn i sorg

Alle ledere

Kongslejre

5.-6. november 2016

DYTTIN

Tropsspejdere

Kongslejre

7. november 2016

For-korpsrådsmøde

Korpsrådsmedlemmer m.fl.

Kongslejre

9. november 2016

DL-møde

Divisionsledelsen

Kongslejre

19. november 2016

Tusmørkeløb

Mikrospejdere

Kongslejre

19.-20. november 2016

Korpsrådsmøde

Korpsrådsmedlemmer m.fl.

DDS

30. november 2016

Divisionsledelsesnetværksmøde

Divisionsledelsen

DDS

8. + 15. januar 2017

Førstehjælpskursus

Ledere, seniorer

Kongslejre

21.-22. januar 2017

Uddannelsesmarked

Alle ledere

DDS

1. februar 2017

Fællesledermøde

Alle ledere

Kongslejre

10.-12. marts 2017

Uddannelsesweekend

Alle ledere

DDS

1. april 2017 (foreløbig)

TopScouting

Tropsspejdere + Klanspejdere

Kongslejre

19. april 2017

Divisionsrådsmøde

Alle ledere

Kongslejre

22. april 2017

Fælles lederdag

Alle ledere

Kongslejre

22.-30. juli 2017

Spejdernes Lejr

Alle

Spejderne/DDS

18.-19. november 2017

Korpsrådsmøde

Korpsrådsmedlemmer m.fl.

DDS

9. september 2017

Klan fællesaktivitet

Seniorspejdere

Kongslejre

20.-22. april 2018

Uddannelsesweekend

Alle ledere

DDS

