
Planer
Divisionsledelsens planer for 2021

Indledning
Divisionsledelsen i Kongslejre Division har i 2020 ligesom resten af DDS været ramt af
corona-restriktioner og møder har været afholdt virtuelt. Det har derfor været svært at opnå det
ønskede momentum, hvorfor planerne for 2021 afspejler sidste års planer.

Divisionsledelsen
Divisionsledelsen skal styrkes yderligere og der skal opnås en endnu større samhørighedsfølelse for
alle divisionsledelsens medlemmer.

● Frekvensen af divisionsledelsesmøder skal fastholdes på 6-8 møder om året
● Divisionsledelsen skal have en aktiv samarbejdsplatform til hurtig og enkel kommunikation

I anerkendelse af at at ledelsens medlemmer er aktivt engageret i de lokale spejdergrupper og det
ofte er svært at finde ledige huller i kalendrene vil vi arbejde på at afholde nogle af møderne som
online videomøder ud fra en ide om at det er lettere at klemme en times tid eller to til et videomøde
hjemmefra ind i kalenderen end at skulle på landevejen endnu en aften.

Grenkoordinatorer
En del af grenkoordinator-rollerne blev besat i 2019 og 2020, og divisionsledelsen arbejder videre i 2021
på at få posterne permanent besat.

Arbejdet i grenene skal styrkes gennem engagement i grenledermøder og aktiviteter for grenene
ude i divisionen. Grenkoordinatorerne forventes at tage en aktiv del i dette arbejde, men det kræver
også opbakning fra de enkelte grupper.

Det er håbet at alle grenkoordinator-roller er permanent besat ved udgangen af 2021 og at
afholdelsen af grenledermøder er sat i system og med fast frekvens.

Lederbegejstring
Vi ønsker at forbedre samarbejdet blandt lederne i grupperne i divisionen med et håb om at ved at
øge kendskabet til hinanden og venskabet ledere imellem vil vi være i stand til at løfte det samlede
aktivitetsniveau i divisionen endnu højere.

Divisionsledelsen vil derfor i 2021 (fortsættende ind i 2022) arrangere lederevents og
begejstringsarrangementer der skal uderstøtte at lederne bygger netværk på tværs af grupperne.

Når lederne får et netværk og bedre kendskab til hinanden vil dette helt naturligt smitte af på
spejderne der vil komme til at opleve storheden i at være mange sammen, som vi har mulighed for
som en af de største divisioner i Det Danske Spejderkorps.

Arrangementer for spejdere
Divisionsledelsen ønsker som minimum at fastholde de veletablerede arrangementer der holdes for
de enkelte grene, men ser også gerne at mulighederne for at spejderne (og lederne) kan mødes øges.
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Som minimum forventes det at der i 2021 afholdes:

● Dividyst for alle grene
● Vidunderhejk/natløb for juniorerne (Vidunderhejk i lige år og natløb i ulige år)
● DYTTin for troppen
● Tusmørkeløb for mikro/mini

Divisionsledelsen tager meget gerne imod forslag til arrangementer.

Strukturen omkring planlægning og afholdelse af divisionsarrangementer ønskes forankret hos de
respektive grenkoordinatorer, men selvfølgelig med mulighed for at arrangementsudvalg og andre
interesserede kan planlægge arrangementer.

Udvikling af grupperne
Divisionsledelsen vil i 2021 afdække behov og iværksætte tiltag der kan understøtte gruppernes
generelle udvikling, herunder arbejdet med at implementere den nye udviklingsplan for 2020-2024
som vedtaget på korpsrådsmødet november 2019.
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