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Divisionsledelsen (DL): 

Heldigvis lykkedes det os ved et ekstraordinært divisionsrådsmøde at få valgt en DL med 6 

medlemmer, som er minimumskravet. DL har afholdt 4 møder i perioden fra maj til december 

2018. Vi har været optaget af den nye struktur og implementeringen af denne. Det har samtidig 

været et år med kun en DC, så der har udelukkende været overskud til driften af divisionen. 

I kraft af det første år med den nye struktur, har vi heller ikke set det store behov for mere ny 

udvikling i divisionen.  

Pia Poulsen udtræder af DL efter at have siddet med i 25 år. Jeg selv takker af efter 12 år i DL. 

Vi ser frem til divisionsrådsmødet den 27. april, hvor der skal vælges mindst to nye medlemmer 

ind i DL og yngre årgange viser vejen frem i divisionen. 

På vegne af divisionsledelsen – Pia Lohse (DC).  

 

Udviklingsteam: 

Divisionens udviklingsteam har sat sig for at arrangere 2 workshops om året. 

Siden seneste divisionsrådsmøde har udviklingsteamet planlagt/deltaget i: 

 GL-møde d. 30. august: Mødet blev afholdt hos Søspejderne i Vordingborg og 
derfor startede alle med en sejltur, derefter indlæg om lederuddannelse med en 
god debat blandt deltagerne. 
 

 Introduktionsmøde om DDS’ programfornyelse og de nye mærker, med oplæg 
fra Troels Forchhammer fra DDS’ programudvalg. Haslev d. 22. januar 2019. 
 

 Workshop om ”Udeliv” i Faksinge Skov d. 12. marts 2019. Desværre for få 
tilmeldinger, så arrangementet blev udsat til d. 2/4-2019 med håb om at flere 
kunne deltage. Det endte dog med at arrangementet blev aflyst, da der stadig 
kun var meget få tilmeldte. 
 

Udviklingsteamet har tilbudt udviklingsforløb for divisionens grupper. Der har ikke i 2018 været 
grupper, der har ønsket et forløb. Tilbuddet står stadig ved magt. 
Hvis du har lyst til at deltage i udviklingsteamets arbejde, skal du være hjertelig velkommen. 
Hvis du har idéer til nye arrangementer/workshops, så modtager vi gerne dine idéer. 
Spejderhilsen 

Helle, Skipper og HC 
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Eventteam: 

Vi i Eventteamet, Christian og Carsten, har arbejdet med vores planlægningsværktøjer: 

 Hvordan laver man en spejdertur 

 Budgetskema for arrangement 
Fokus har været på værktøjerne for at lette arbejdet med planlægning og for at vi ikke glemmer 
vigtige punkter. 
 
Derudover: 

 Driftsarbejde 

 Evaluering af afholdte arrangementer 

 Godkende budgetter for arrangementer 

 Sammensætte teams 
Vi skal fremadrettet se på et evalueringsværktøj. Vi er bagud med at sætte nye udvalg til fremtidige 
events, men håber på at få indhentet det inden eller til åbent DL-møde i maj. 
 
Det sidste år har der været afholdt: 

 Mikro/minitræf 

 Trops/seniortræf 

 Juniortræf 

 I-Scout 
 
Der er udvalg i gang med følgende events: 

 Fælles divisionsturnering 2019 

 Familiespejder-træf 2019 

 I-scout 2020 
 
Vi i eventteamet skal skue to år frem og se hvad vi som division ønsker os af events og vi kunne 
godt tænke os at sætte udvalg til følgende Events, men vi er selvfølgelig åbne for andre forslag: 

 Mikro/minitræf 2019/2020 

 Juniortræf 2020 

 Tropstræf 2019/2020 

 Seniortræf 2019/2020 

 Leder træf 2019 eller 20 

 Divisionsturnering 2020/2021 
 
Eventteamet v/Carsten og Christian 
 

Juniortræf: 

Denne gang var det divisionsledelsen, der havde planlagt juniortræffet, da vi mente det var vigtigt 

at få gennemført træffet og ingen havde meldt sig til planlægningsteamet. Træffet blev afholdt 

den 3. fredag-lørdag i januar. Temaet var ”Dark Sky”. Spejderne ankom fredag aften, hvor de 
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deltog i stjerneløb i blandede patruljer. De skulle ud på 6 poster som var: Refleksløb, UV post, 

stjernebilleder, natkikkert, morse og ild. Aftenen sluttede med varm suppe og indendørs lejrbål. 

Lørdag legede alle Stratego inden afslutning sidst på formiddagen. 

Gruppeledere: 

Udviklingsteamet havde påtaget sig ansvaret for GL-mødet sidst i august. Se derfor under 

udviklingsteamets beretning. 

Divisionsrådsmøde:  

Endnu engang blev divisionsrådsmødet afholdt i og ved Dehnshytten. Et fint møde hvor alle 

deltagere var aktive debattører. Der skulle vælges 2 nye medlemmer til divisionsledelsen (DL), 

men desværre fik vi kun valgt en person mere den dag. Så måtte vi ud i et ekstraordinært 

divisionsrådsmøde, som blev afholdt d. 15. maj sammen med Åbent DL-møde. Her lykkedes det at 

få valgt en person mere, således at DL nu var fuldtallig med 6 personer.  

I-scout: 

Et nyt tiltag til senior/ledergruppen var I-Scout. Møn Spejderne havde deltaget i det virtuelle 
internationale spejderløb i nogle år, men ville gerne udvide deltagerkredsen. Derfor var det 
nærliggende at udbyde arrangementet til seniorer og ledere i divisionen. Det foregik en lørdag fra 
kl. 15 til midnat. 30 deltagere var aktive med løsning af diverse opgaver i tidsrummet fra kl. 19-23. 
Ved løsning af opgaver er der brug for den kreative tænkning, tænke anderledes og ved PC’en 
gælder det om at være skarp på Google Earth. Arrangementet var en stor succes og er gentaget i 
2019 med flere deltagere.  
 

Mikro-minitræf: 

Sjølund og Peder Bodil stod for mikro-minitræffet, som blev afholdt lørdag-søndag (et døgn) sidst i 

oktober. Temaet var Troldmanden fra Oz. Løbet lørdag eftermiddag bestod af poster med flg. 

aktiviteter: Skuespil og udklædning, Førstehjælp, Blikmanden/miljø og genbrug, Fugleskræmsel, 

Bange Løve/ god kammerat og samarbejde, Troldmanden og trylledrik.  

Før korpsrådsmøde (KRM): 

Mødet blev afholdt hos Tonkawa-stammen i Næstved. Vi har tradition for at afholde før KRM, især 

for dem der skal deltage på årets KRM. Her gennemgås hvad der skal foregå på KRM og der tales 

om dagsordenpunkter, stillede forslag og regnskab. Altid god opbakning til disse møder.   

Korpsrådsmøde (KRM): 

KRM var et ”Udviklings-år” – så det store fokus var lagt her. I Svend Gønges Division har vi altid 

mange deltagere til KRM, vi er en af de få divisioner med over 30 deltagere. Det er vi stolte over og 

rigtig glade for. TAK for jeres opbakning - bliv ved med det.  
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Trop-seniortræf: 

Bestemmersmølferne: Karsten, Dorte, Fromme, Volmer og Tina havde planlagt træffet.  

Tema: En for alle – alle for en.  

Overnatning i telt, madlavning over bål og lejrbål. 

Udviklingsplan 2017 – 2020: 

Svend Gønges Divisions udviklingsplan for 2017 – 2020, vedtaget i 2016.  

Ny udviklingsplan vedtages på DRM i 2020 med udgangspunkt i korpsets udviklingsplan.  

Frilufsliv 

 Divisionens spejderaktiviteter foregår primært udendørs. 

 Grupperne opfordres til at invitere hinanden til friluftsliv-aktiviteter. 

 Grupperne opfordres til at bruge divisionens Facebook-side til opslag. Både som invitation 

til andre (jfr. ovenfor), og med opslag om afholdte ture/aktiviteter til inspiration. 

Ledelsesudvikling 

 Divisionen arrangerer mindst 2 årlige workshops for ledere, bestyrelser, seniorer med 
skiftende temaer og evt. med inddragelse af eksterne konsulenter eller oplægsholdere. 

 Workshops skal være inspirerende og give mulighed for netværksdannelse. 

Børn leder børn – unge leder unge 

 Divisionen sætter fokus på, at børn leder børn/unge leder unge praktiseres i alle 
grupper/grene. 

 Divisionen tager børn leder børn/unge leder unge op som emne på en divi-workshop med 
inddragelse af en konsulent. 

 Divisionen sætter gang i inspiration til PL/PA-aktiviteter med særlig fokus på junior og trop 

og med inddragelse af divisionens senior-netværk. 

 

Beretning for DEHNSHYTTEN for 2018 

I 2018 har der i lighed med de foregående år været mange lejere, og i det store og hele – tror jeg -
tilfredse lejere, mange er gengangere, men der kommer hvert år nye til. 

Også i 2018 og starten af 2019 har vi haft besøgende både ude og inde, som vi gerne havde været 
foruden. Da vi lukkede shelteren og toiletterne af for vinteren, blev begge steder brudt op igen 
kort tid efter - ved shelteren ved brug af medbragt vinkelsliber, men heldigvis uden de store 
skader til følge. Både brændeskur og garage har været forsøgt opbrudt, men uden held, men 
begge steder er de ellers meget kraftige beslag blevet bukket / beskadiget, så de har haft kraftigt 
værktøj med.                                                                                          
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Andre har været inde i brændeskuret og derfra brækket døren op til divisionens rum, hvor alt var 
blevet endevendt. Divisionens store dokumentskab holdt også til besøget. De indtrængende 
personer har her haft nøgle til hængelåsen til brændeskuret, som var aflåst efter besøget. Den 
nøgle kan de have fået fra nøgleboksen, som de i givet fald har kendt koden til.                          
I huset har der også flere gange været uindbudte gæster, men uden at der har været tegn på 
indbrud, men de 2 aflåste køkkenskabe har været brudt op, og det samme har skabene på reposen 
på 1. sal. Her var 2 skabslåger brækket op og af, og selve forrammen af skabet forsøgt brækket op, 
uden at der tilsyneladende er stjålet noget. Jeg har ikke fantasi til at tro, at det er lejere af huset, 
som har lavet disse skader. Det må være nogen, som har kendt koden til nøgleboksen.          
Alt i alt ikke nogen større skader, men bare så ærgerligt og irriterende.  

I flere år har jeg i min beretning efterlyst nye medlemmer til Hyttelauget, uden at der er sket noget 
ved det. Men sidste forår besluttede Divisionsledelsen og Hyttelauget, at nu skulle der ske noget, 
og en annonce efter nye folk blev stykket sammen og indrykket i Sydsjællands Tidende.  Og hvad 
skete der så? Ingenting og alligevel. Else ringede en dag til mig og sagde, at en nabo til hendes far, 
som bor i Neder Vindinge, gerne vil være med i lauget. Jeg fik et telefonnummer og kontaktede 
manden, som hedder Kaj Mortensen. Vi aftalte at mødes ved Dehnshytten nogle dage senere, og 
siden den dag har Kaj været et flittigt medlem af Hyttelauget. Herudover har Skipper, Pia Lohse og 
Lise Hovgaard meldt sig under fanerne. Velkommen alle 4. 

Sidste forår, ved vinterens sidste krampetrækninger, væltede et stort træ på lejrpladsen. Vi havde 
skoventreprenør til at skære det op til brænde. I løbet af forsommeren blev brændet flækket, og 
nu ligger det i brændeskuret.                     
I efteråret fik vi en del næsten nye PVC-plader og en del taglægter forærende af Sct. Georgs Gildet. 
De er blevet brugt til nyt tag over vaskepladsen, og til tag over materielgården. 

Også i 2018 har der været en hel del at se til for Hyttelauget, og 2019 bliver sikkert ikke 
anderledes. 

Hyttelauget har idag 10 medlemmer inkl. udlejningschefen til at tage sig af udlejning, 
vedligeholdelse og tilsyn med hytten og området. 

Niels Hovgaard                                      
Hyttelaugsformand 

 

Beretning fra FRILUFTSRÅDET: 

I skrivende stund har det ikke været muligt at fremskaffe en beretning. 

 

Spejderhilsen DL v/ Pia Lohse 

 


