Dybbøl Division

Årsberetning fra DCérne for 2018
Divisionsledelsen fik et nyt medlem ved divisionsrådsmødet i 2018. Nikolai trådte ind som ny
Aklér og han samarbejder med Lene. Der blev ikke valgt nogen ung til divisionsledelsen ved
divisionsrådsmødet og det er ikke lykkedes os, at finde en ung som ville være en del af
divisionsledelsen. Efter sommerferien ændrede vi på møde frekvensen i divisionsledelsen, så vi nu
holder månedlige møder af 2 – 2½ times varighed.
2018 blev året hvor vi fik afhændet 1. Dybbøl Mølles hytte til Sønderborg MC. Morden har ydet en
stor indsats og haft styr på tingene i processen, som involverede Korpset, Skat og
Erhvervsstyrelsen.
I oktober besøgte Lone, Dorthe og Morden spejdergruppen i Bruxelles til deres 25 års jubilæum.
Det var en spændende oplevelse, at se hvordan spejderarbejdet udføres under de vilkår I nu har i en
storby som Bruxelles. Tak for en god spejderoplevelse.
Dorthe har sammen med en lille gruppe af gruppelederne arbejdet med at udvikle ”Spejder ledelses
modellen”. Arbejdet er nu så langt i processen, at modellen kan introduceres for de grupper, som
ønsker at arbejde med modellen.
Vi har endnu engang været rundt til alle grupperådsmøderne. For første gang i flere år skal ingen
have ekstraordinært grupperådsmøde. Det er skønt. Vi må håbe det samme sker for divisionsrådet –
altså at vi ikke skal have et ekstraordinært. Vi er jo desværre i den situation, at vi skal sige farvel til
vores to supertovholdere. Og det er et virkelig stort tab for divisionen, da de har gjort en kæmpe
indsats, ikke kun for grenene men også for divisionen generelt med bl.a. planlægning af Kuduløb to
gange. De bliver svære at erstatte, men vi håber på, det lykkes, så deres arbejde kan fortsætte.
Som divisionschef er det bl.a. vores job at støtte grupperne i deres udvikling. Vi oplever desværre,
at der bliver færre spejdere i divisionen, mens antallet af spejdere stiger på landsplan. Igennem 2018
er vi blevet 100 spejdere færre i divisionen. En opskrift på hvad vi skal gøre har vi ikke, men vi må
i samarbejde med gruppelederne finde ud af, hvordan vi eller korpset kan hjælpe, så vi kan få vendt
udviklingen. Det ville være skønt at være mange spejdere med på Divisionssommerlejren i 2020 på
Kulsø Spejdercenter.
Arbejdet med den fælles Divisionssommerlejr i 2020 er skudt i gang og udvalget har haft et par
møder. Der er opbakning til sommerlejren blandt grupperne, hvilket er nødvendigt for at få skabt en
fantastisk sommerlejr. Det er vigtigt, at arbejdet bliver fordelt mellem alle grupper, da vi er stærkest
i fællesskab.
Divisionsledelsen har nedsat en PR-arbejdsgruppe, bestående af 3 gruppeledere og 2 fra
divisionsledelsen. Arbejdsgruppens opgave er at udarbejde en plan for PR-materiel som kommer
alle grupper til gavn. Jf. beslutningen på divisionsrådsmødet i 2018.
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Opbakning har der også været til de fleste af vores GL-møder, hvor vi er kommet vidt omkring i
vore snakke. Noget af det som fylder meget hos gruppelederne er manglen på ledere og assistenter i
grupperne. Der er blevet drøftet hvad der kan gøres for at vende udviklingen med manglende ledere,
dog er der ingen som har den gyldne nøgle til løsningen på denne udfordring.
Divisionsledelsen vil gerne takke medlemmerne af Troldhøj udvalget, som har gjort et stort arbejde
for at drive og vedligeholde Troldhøj.
Også en tak til medlemmer af Samrådet Alssund for godt samarbejde, samt til Sct. Georgs Gilderne
for, jeres støtten op om divisionens arrangementer.
En speciel tak til tovholderne for det store arbejde I gør i forbindelse med grenarbejdet.
Tak til alle i divisionsledelsen for jeres fantastiske arbejde og indsats til gavn og glæde for
divisionens spejdere og ledere.
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