Beretning

Divisionsledelsens beretning for 2019
Divisionsledelsen
Efter divisionsrådsmødet den 9. april var vi som divisionsledelse slået tilbage til start og følte at vi
skulle starte med at definere os selv i vores nye rammer som divisionsledelse. Agnes, Anders og
Jesper blev valgt ind sidste år og nye var Søren som DC, Ole, Baloo, Kisser.
Ovenpå på 2018’s begivenheder hvor divisionsledelsn fuldstændig havde mistet momentum var det
nu på tide at starte stille og roligt op igen.
På divisionsrådsmødet blev divisionsledelsen pålagt at udvide divisionsledelsen med
grenkoordinatorer med det formål at forankre grenenes arbejde dybere i divisionsledelsen.
Året er primært gået med fokus på at hverve grenkoordinatorer og på at få omdrejninger på
divisionsarbejdet igen.
Efter divisionsrådsmødet sidder følgende i divisionsledelsen:
●
●
●
●
●
●
●

Søren Källstrøm, Divisionschef
Anders Rasmussen, Divisionskasserer
Ole Andersen fra Jyllinge Gruppe
Kristine (Kisser) Källstrøm fra Skjoldungerne Lejre
Roland (Baloo) Stripp fra Torshøj
Agnes Pedersen fra Radulf
Jesper Selknæs

I løbet af året er følgende yderligere blevet tilknyttet, og de stiller formelt op til divisionsledelsen på
divisionsrådsmødet 2020:
●
●
●

Helen Robdrup fra Jyllinge
Kirsten Lihme fra Herfølge
Ditte Nielsen fra Skovtrop

Grenkoordinatorer
Siden divisionsrådsmødet er det lykkedes at besætte følgende poster:
●
●
●
●
●
●

DAFAM - Familiespejd - Kisser
DAMIK - Mikro - Ole er interim grenkoordinator indtil vi får valgt en permanent på posten
DAMIN - Mini - Ditte fra Skovtrop har sagt ja til tjansen
DAJUN - Junior - Kirsten fra Herfølge har meldt sig
DASP - Trop - Helene har taget rollen midlertidigt indtil vi får valgt en permanent
DASEN - Senior - Agnes

Grenkoordinatorerne er undervejs med at få indkaldt til grenmøder og vi håber fra divisionsledelsens
side virkelig at I ude i grupperne vil være med til at bakke op om grenarbejdet.

Gruppeledermøder
Der har været afholdt to gruppeledermøder i løbet af året. Møderne har været fornuftigt besøgt og vi
har set nye ansigter. En god udvikling, men vi håber også her at I gruppeledere vil være med til at
bakke divisionens arbejde op.
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Arrangementer
I løbet af året er det blevet til tre arrangementer fra divisionens side. Divisionsledelsen vil gerne
fremhæve de ildsjæle der har stået bag arrangementerne, for uden dem var arrangementerne ikke
blevet til noget.
TopScouting
Hanne og Carsten stod atter engang for TopScouting for de store spejdere. Også i år gik turen til
Camp Adventure i Haslev og 91 deltagere mødtes for en adrenalinfyldt dag i højderne. Denne gang
også med et visit i det nye Skovtårnet der med sine 45 meters højde giver en fantastisk udsigt.
Juniornatløb
Kenneth fra Radulf var endnu engang ankermanden på juniorernes natløb. Det var en Shrekkelig nat
i Boserup Skov hvor Shrek og Fiona skulle hjælpes.
DYTTin
Hanne og Carsten var også i år ankermændende på Divisionens Ypperste TropsTur i november.
Denne gang gik turen til Bjerghytten ved Kværkeby.

Korpsrådsmøde
Kongslejre Division var med 51 deltagere fra 12 grupper rigt repræsenteret på årets Korpsrådsmøde.
Det lykkedes at samle størstedelen af os til social aftenhygge lørdag og søndag formiddag samledes
vi til divisionens time for at drøfte indtryk fra Korpsrådsmødet og hvilke emner der skulle stemmes
om i løbet af søndagen.
Forkorpsrådsmøde holdt vi sammen med Absalon, Vestskov og Hareskov divisioner.

Divisionens grupper
Kongslejre Division dækker geografisk cirka hvad der svarer til det gamle Roskilde Amt og er med
sine 17 grupper og godt 1.650 spejdere en af landets største divisioner
På kortet herunder kan I se hvor divisionens spejdergrupper er placere; fra Jyllinge i Nord til Herfølge i
Syd..
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Medlemstal for 2019 og 2020. Det er med glæde at vi kan konstatere at divisionen er vokset med 70
medlemmer det sidste år - en stigning på 4,5%

Feb 2020

Jan 2019

Bjarke Gruppe

69

75

Gadstrup Gruppe

92

93

Grevespejderne

48

55

Gundsø Gruppe

42

37

Herfølgespejderne

90

104

185

182

Jyllinge Gruppe

85

84

Køgespejderne

266

253

Hjalte Gruppe
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Køge Søspejd

35

36

Lyngspejderne

57

38

Peder Syv Viby

102

110

Radulf Gruppe

63

68

Skjoldungerne - Lejre Gruppe

121

58

104

104

Svend Grate Gruppe

66

55

Torshøj Gruppe

46

60

Vigge Gruppe

181

168

1.652

1.582

Skovtrop

Total

Medlemstallene inkluderer alle registrerede medlemmer i grupperne; både spejdere og ledere.
Opgørelsen af medlemstal er cirkatal, da de præcise tal afhænger af mange parametre som fx
spejdere der er stoppet i løbet af året, spejdere der endnu ikke har betalt første kontingent og
lignende.
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