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Kære ledere og bestyrelsesmedlemmer
Vi håber I alle har haft en god sommer – med fantastiske oplevelser enten i Sønderborg eller hvor jeres sommerlejr har bragt jer
hen.

Netværk & Events
Divisionsledelsen ønsker at styrke netværket mellem grupperne i divisionen. Vi ønsker at grenledermøderne er noget som alle har
lyst til at være med til fordi man bliver inspireret og får noget godt med hjem. Derfor har I alle modtaget et spørgeskema med
spørgsmål om grenlederarrangementer, men også om de events som vi arrangerer – vi glæder os rigtig meget til at læse jeres svar
og bruge dem til at skabe nogle spændende og lærerige møder. Alle grene har nu en koordinator, efter der også er fundet en god
junior-koordinator.

Sikkerhedsteam
På Divisionsrådsmødet i april talte vi om muligheden for at oprette et sikkerhedsteam i divisionen. Team hjælper grupperne hvis
der er spørgsmål om sikkerhed, både i hverdagen, men naturligvis også ved sø, fjeld og klatreaktiviteter. Teamet vil også sikre, at de
aktiviteter som divisionen udbyder, lever op til relevante sikkerhedskrav. Teamet kan kontaktes på sikkerhed@kongslejre.dk

Grej til udlån
Nu er familiespejdkasserne klar og de første er allerede ude og blive brugt i grupperne. Kasserne understøtter de seks
familiespejdmærker – læs mere her. Divisionen har også indkøbt 12 gps’er og klatreudstyr – læs mere om dette på
http://kongslejre.dk/grejbank. Skulle du ønske at låne grej, skriv da til grej@kongslejre.dk. Skulle du eller din gruppe ligge inde med
noget af divisionens udstyr, så har vi nu et depot, hvor det kan blive opbevaret, og vi vil derfor gerne have det hele samlet på ét
sted – skriv til grej@kongslejre.dk

Korpsrådsmøde
Årets Korpsrådsmøde afholdes 18. – 19. november. I år der er kandidatmøder fem steder i Danmark. Divisionsledelsen bakker op
om møde den 25. september i Vordingborg, hvor vi først byder på pizza og lidt til halsen. Hvis du vil med, så tilmeld dig via
kalenderen på www.kongslejre.dk

Divisionsrådsmøde
Divisionsrådsmødet i 2018 afholdes 19. april – stedet arbejder vi på, det er næsten på plads. Hvis du har lyst til at være med til at
udvikle divisionen og de tilbud vi tilbyder grupperne, så blev en del af divisionsledelsen. Tag endelig fat i os på dc@kongslejre.dk.

Facebook
Vi har oprettet en lukket Facebook gruppe ”Kongslejre Division - ledergruppen”. Formålet med denne gruppe er, at bruge den til
lederrelevant information – indkaldelse til møder og ture, og hvor man kan udveksle information som ikke er klar til spejdernes
ører. Den anden gruppe ”Kongslejre Division” vil fortsat kunne bruges til deling af billeder, artikler og anden information.

Legater
Står jeres gruppe og mangler finansiering til et projekt eller en tur, så prøv at bruge https://www.legatbogen.dk/ som er en gratis
søgemaskine for fonde og legater.

Events
TopScouting 2018 - Vi arbejder på den endelige dato. Den forventes at være på plads, inden for de nærmeste uger
DiviDyst 2018 - Teamet bag DiviDyst har booket Avnstrup 1. – 3. juni 2018.
Tusmørkeløb 2018 – Datoen er sat til d. 3. november 2018 - Team er ved at tage arbejdstøjet på
Og så er det år for Vidunderhejk – Så snart vi ved mere, giver vi besked.
Lederdag 2018 – bliver den 5. maj – sjakket er gået i tænkeboks for at lave en godt program for dagen.

Kalender resten af 2017+18
Vi vedlægger divisionens kalender for 2017 og 2018, så kan I bruge det til gruppens årsplanlægning. Der kommer rettelser
undervejs, men vi har samlet alt det vi kunne, i én oversigt.
Du kan altid se den opdaterede kalender på Kongslejre.dk.
Har du ideer til andre aktiviteter, så skriv til dc@kongslejre.dk - gerne med et oplæg til aktiviteten, samt forslag til hvem der vil
være med til at arrangere dette.
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Dato
Til
25. sep. 2017
29. sep. 2017
9. okt. 2017

Tid
Aktivitet
18.00 Kandidatmøde
1. okt. 2017

4. nov. 2017
6. nov. 2017
10. nov.2017
18. nov.2017

Divisionsledelsesnetværk/Lederdøgn Divisionsledelser/Ledere
19.00 Grenmøde – Mikro
Mikroledere
19.00 Juniornatløb
18.00 DL-møde november

12. nov.2017
19. nov.2017

30. nov.2017
4. dec.2017

Målgruppe
Alle

DYTTiN
Korpsrådsmøde

Juniorspejdere
Divisionsledelsen
Tropsspejdere
Korpsrådsmedlemmer m.fl.
Divisionsledelser
Gruppeleder/formand

5. februar 2018

Divisionsledelsesnetværk aften
19.00 Gruppeudviklingsmøde
Fokus på GRM og presse
18.00 DL-møde februar

6. marts 2018
12. marts 2018

19.00 Grenmøde – Mini
19.00 Gruppeudviklingsmøde

Mikroledere
Gruppeleder/formand

18.00 DL-møde april
19.00 Divisionsrådsmøde
Uddannelsesweekend
Spejderdagen
Divisionsledelsesnetværk
10.00 Fælleslederdag
18.00 DL-møde maj
DiviDyst
18.00 DL-møde august
Gruppeudviklingsmøde
Divisionsledelsesnetværk
19.00 Grenmøde – Mikro
Tusmørkeløb 2018
18.00 DL-møde november
Divisionsledelsesnetværk aften

Divisionsledelsen
Alle ledere
Alle ledere
Alle
Divisionsledelser
Alle ledere
Divisionsledelsen
Spejdere
Divisionsledelsen
Gruppeleder/formand
Divisionsledelser
Mikroledere
Mikrogrenen
Divisionsledelsen
Divisionsledelser

9. april 2018
19. april 2018
20. april 2018
23. april 2018
4. maj 2018
5. maj 2018
14. maj 2018
1. juni 2018
20. august 2018
11. sep. 2018
28. sep. 2018
11. okt. 2018
3. nov.2018
5. nov.2018
28. nov.2018

22. april 2018
6. maj 2018

3. juni 2018

30. sep. 2018

Divisionsledelsen

