
Beretning for Hareskov Division aflagt ved DRM 2020 

 
På divisionsrådsmødet i 2019 blev der valgt ni nye medlemmer til divisionsledelsen, 
der kom til at bestå af i alt 11 personer.  
 
Vi har haft en rigtigt godt og spændende år, med god energi og har etableret 
fundamentet for et godt samarbejde i divisionsledelsen, så vi bedst muligt kan leve 
op til de opgaver der er defineret for divisionen, nemlig at skabe fællesskab blandt 
divisionens grupper og sikre, at alle spejdere oplever at være en del af et større 
spejderfællesskab, end dét de møder i deres gruppe.  
 
Ift. organisering har vi bl.a. organiseret divisionsledelsen i mindre task forces, for at 
gøre arbejdet mere overskueligt. Vi har afholdt fem divisionsledelsesmøder, et 
julearrangement for divisionsledelsen samt yderligere arbejdsmøder i vores task 
forces. Vi har arbejdet med at sikre ejerskab hos divisionsledelsens medlemmer, 
bl.a. i form af at alle har et særligt ansvar i divisionsledelsen, herunder ansvarlige for 
vores nye netværksinitiativ, ansvar for seniorerne og kassererposten.  
 
Vi har haft en lang række af aktiviteter på tapetet.  
 
Den “gamle” divisionsledelse afsluttede med at holde divisionsturnering i maj 2019; 
fælles arrangement for mikro, mini og junior på Gurredam, mens troppene var i 
Sverige.  
 
I juni var der divilejrbål og efterføldende oplæg om Ungdomsøen.  
 
I juli var divisionens seniorer på fælles divisionssommerlejr på Ungdomsøen. Selvom 
åbningen af øen blev udskudt var seniorerne glade for, at de kunne holde fast i deres 
sommerlejr, der i høj grad endte som en arbejdslejr og endda resulterede i en lille 
serie med flere klip på TV2 Lorry.  
 
I november arrangerede vi samarbejde med Absalon, Vestskov, Kongslejre og 
Amager Division forkorpsrådsmøde, hvilket var et meget velbesøgt arrangement og 
ved selve korpsrådsmødet, var der også flot opbakning fra Hareskov Division, hvor 
alle grupper havde sendt to stemmeberettigede afsted og hvor vi ligeledes må 
konstatere et stort engagement hos de unge i divisionen og uden at have regnet 
yderligere på det, er vi klart den division med det laveste aldersgennemsnit hos de 
stemmeberettigede.  
 



I marts 2020 var det meningen, at der skulle afholdes PLAT, for næsten 40 
tropsspejdere med fokus på  redskaber til at arbejde med at være en god patrulje og 
med god patruljeledelse hjemme i grupperne. Det blev desværre aflyst pga. Corona.  
 
For lederne har der gennem hele året været afholdt fællesledermøder, som efter 
corona omdanner til lederfora, specifikt til at understøtte samarbejdet i de enkelte 
grene på tværs af grupperne. Vi har i divisionen udnævnt facilitatorer der er 
tovholdere på de enkelte fora og vi vil i meget højere grad prioritere at få 
oplægsholdere ud, til at dele ud af deres viden og give indsprøjtninger af inspiration i 
de enkelte netværk. Der er udarbejdet et program for hver gren, hvor temaerne for 
den enkelte fora ses. Her vil vi også særligt fremhæve vores fællesledermøde i 
november om spejderidéen, hvor vi havde besøg af Maiken Wildt med flere end 30 
deltagere.  
 
Desuden har vi løbende afholdt møder i divisionens gruppeledernetværk med 
generelt større og større opbakning fra grupperne, hvilket vi også fra 
divisionsledelsen sætter stor pris på at deltage i, for at have fingeren på pulsen samt 
få input fra vores dygtige gruppeledere til, hvordan vi bedst kan understøtte 
gruppernes arbejde.  
 
Vi nåede i begyndelsen af året at besøge alle grupperådsmøder, på trods af, at flere 
af dem lå samtidigt, og over hele linjen tegner der sig et spændende år i grupperne. 

 
Vi har også samarbejdet med de andre divisioner, herunder deltog vi fra divisionen i  

● Divisionsledelsesweekend på Holmen med tre deltagere,  
● Divisionschefmøde på Brejning i september, “Fremtidsdøgnet” 
● Workshop om vedtægtsændringer på Holmen i februar 

 
Af administrativ karakter har vi også nået en hel del.  

● Økonomivejledning til divisionens arrangementer, som vil blive udsendt 
særskilt efter divisionsrådsmødet 

● Overflytning af kassererposten i banken - uendeligt langsommelig proces. 
● Opdatering af hjemmesiden: Her kan man finde dokumenter, links til grupper, 

alle arrangementer på forsiden. Ligeledes vil vi give vores facebookgrupper 
mere liv, ved at reklamere for initiativer i de enkelte grenforummer denne vej 
igennem.  

 
Divisionsledelsen vedtog i efteråret en midlertidig udviklingsplan og har hen over 
vinteren arbejdet med korpsets udviklingsplan og omsat den til et udkast til 
divisionens udviklingsplan, der også skal vedtages på dette divisionsrådsmøde. Vi 
har arbejdet en hel del med, hvad det er for en divisionsledelse vi gerne vil være - at vi 
vil lede jf. DDS’ ledelsesprincipper og bl.a. gå foran med et godt eksempel, men også 



at vi vil være modige, som er et af kernepunkterne i korpsets nye udviklingsplan. Vi 
håber naturligvis at I derfor vil tage godt imod vores nye udviklingsplan og de deraf 
afledte initiativer.  
 
På divisionsledelsens vegne,  
Emilie Hyllested Andersen og Louise Bønløkke 
Divisionschefer 


