Beretning 2021
Divisionsledelsen (DL):
2021 startede med at alt var nedlukket, folk blev hjemsendt og spejdermøderne blev enten
aflyst eller holdt online. Så blev der åbnet op for spejdermøder i starten af marts og så
troede vi at Corona endelig slut - at der var tid til spejder igen. Men nej, der kom endnu
engang restriktioner og nedlukning i slutningen af året.
Dette fik naturligvis også konsekvenser for spejderarbejdet, da vi ikke havde mulighed for at
afholde juniortræf i januar og divisionsturnering i foråret på grund af COVID-19.
Vi valgte som divisionsledelse at hjælpe med træf, da vi tænkte at grupperne havde brug for
orienterer sig i en mærkelig tid. Få styr på alle de restriktioner og sikre at spejderne følte at
de ikke var glemt.
Vi nåede kun at afholde et træf i 2021 - Mikro-mini træf i slutningen af oktober, som var en
fantastisk dag og vi kunne mærke at alle nød at være afsted igen og se hinanden. Tak for
denne dag.
Vi måtte desværre aflyse trop-senior træf grundet få tilmeldinger. Vi havde ellers glædet os
til at se dem.

I-scout - et løb for ledere og seniorer - blev i 2021 afholdt online. Bedre end slet ikke afholdt.
Det er et rigtigt godt løb, men det altid sjovere at mødes fysisk og se hinanden. Vi takker
Linda og Dorte for at afholde dette.

Vi inviterede til Gruppeledermøde den 22. marts hvor vi glædede os til at få en dialog med
gruppelederne, men grundet lille tilslutning valgte vi at aflyse det. Det var vigtigt for os at vi
sad flere end 4 personer til dette møde. Vi håber at der næste gang er en større tilslutning.
Vi valgte nemlig at afholde det online for at håbe på en stor tilslutning, da der så ikke var
nogen som skulle ud og køre.
Efterfølgende blev vi spurgt om det ikke var bedre holde med få end at aflyse. Set i
bakspejlet kan det godt være rigtigt, men vores formål med mødet var at høre fra alle.

Divisionsrådsmødet blev afholdt online den 8. maj 2021. Vi ville have ønsket at det var
muligt at mødes, men grundet at COVID-19 stadig var en del af vores hverdag og at
vaccinationerne først nu var begyndt, så var det bedre at gøre det online end at udskyde
det.
Vi havde deltagelse fra Korpsledelsen, Kirstine, som fortalte om Korpset udviklingsplan.
Vi takker for jeres deltagelse og et rigtigt godt møde.

I november blev det muligt at deltage på Korpsrådsmødet i Billund. Vi havde et online Før
KRM møde, hvor vi havde en rigtig god snak omkring de nye vedtægter, de forskellige forlag
og vores egen holdning til det. Det var rart at få denne dialog.
Vi havde på fornemmelsen at det var rigtigt godt at mødes og se de andre på selve KRM. I
2020+2021 blev der arbejdet rigtigt meget for at vi skulle have nye vedtægter. Det blev
udskudt i 2020 at stemme om dem, så derfor skulle der stemmes om dem i 2021. Men
grundet for lidt stemmer til stede, måtte der afholdes et ekstraordinært Generalforsamling i
december hvor de så blev stemt ind. Det betyder at der er kommet ændringer til GRM, DRM
og andre steder. Men et stort arbejde at få mere struktur i Korpset vedtægter som
forhåbentlig gør det hele nemmere.

Vi er utrolige glade for at grupperne inviterer hele divisionen med på ture og andet.
Klintekongen inviterede til Pilgrimsmarch samt vandresommerlejr i Lapland. De havde en
rigtig god sommerlejr har vi hørt. Husk at alle er velkomne og Pilgrimsmarchen afholdes
hvert år, hvor de har arrangeret det hele. i år er det lør. d. 4. juni 2022

Vi har deltaget i møder med Hytteudvalget for Dehnshytten. Det er rigtigt godt at få kontakt
med dem, således at vi kan hjælpe dem og styrke Dehnshytten. Se beretningen for
Dehnshytten for hvad der er sket i 2021.

Vi har i divisionsledelsen holdt alle vores møder online på nær et, det har været det
nemmeste med COVID-19 hængende hele tiden, samt vores afstand mellem medlemmerne i
DL. Vi bor meget spredt. Det betyder også at vi har fået prøvet denne løsning af, og på den
måde er det nemmere for alle at være en del af DL. (Der er pladser ledig)
Vi deltog på de grupperådsmøder som vi havde mulighed for. Det er lidt udfrodrende når
alle ligger i den samme uge. Tusind tak for at vi måtte komme forbi.
Vi har fået sendt et par nyhedsbreve ud i løbet af året. Vi gør det for at give jer et samlet
overblik på hvad der sker og rør sig.
Divisionsledelsen har brugt meget tid på administrative ting. Vi har afholdt en DL weekend
som blev brugt på arrangering af diverse træf til efteråret 2021.

