Kære Ledere, seniorer og divisionsrådsmedlemmer i Aros Division
Det er nu igen blevet tid til divisionsrådsmøde, det der svarer til grupperådsmøde for
grupperne eller generalforsamling for almindelige virksomheder.
Dette års divisionsrådsmøde foregår,
Torsdag den 15. marts 2012 kl. 17.30
I menighedslokalerne i Langenæskirken, Kirkedammen 2, 8000 Aarhus C
Her har Du mulighed for at høre om, hvad der rør sig i divisionen og hvilken retning den
bevæger sig i. De af grupperne valgte divisionsrådsmedlemmer, har mulighed for at vælge
divisionsledelsen og stemme om fremsatte forslag.
I år er programmet ligesom sidste år krydret med torveboder, hvor der er mulighed for at høre
mere om bl.a. divisionen, korpsets muligheder etc. Det betyder for dig:
Du kan udvælge det, du vil hører om.
Du kan stille spørgsmål, uden at være bange for om andre synes, det er dumt.
Vil Du gerne være vært for en torvebod, så giv os besked på dc@arosdivision.dk senest d. 1.
marts
Har Du forslag Du ønsker divisionsrådet skal behandle, så skriv forslag, hvem der er
forslagsstiller og grund til forslag og send per mail til dc@arosdivision.dk.
Deadline for forslag er d. 1. marts.
Der vil som sidste år være aftensmad, derfor husk at tilmeld dig eller gruppen senest den 8. marts
på: www.kortlink.dk/am3p
EFTERLYSNING: Vi er godt nok 7 i divisionsledelsen, men vi kunne så godt tænke os at være lidt
flere. Vi efterlyser tre, der har lyst til at gøre et lille arbejde for divisionen. Der er bl.a. en
eftertragtet post som divisionschef ledig – kontakt os eller mød op og hør mere!
Vi håber mange vil benytte lejligheden til at lære lidt nyt og vi glæder os til at se rigtig mange til
en indholdsrig og hyggelig aften.
Mange spejderhilsener
Mette, Troels, Hanne, Kristian, Katrine, Morten, Preben, Kir og Simon (divisionsledelsen)
Dagens program:
17.30 Velkomst og introduktion til torveboder
17.45 Torveboder, bl.a.:
Divisionens årsregnskab, forslag til budget
Divisionens udviklingsplan og divisionens seniorer
Spejdermuseet og korpsets tilbud til grupperne
Det tværkorpslige samarbejde i Århus
Spejdernes lejr
18.30 Fællesspisning
19.30 Den officielle del af mødet, se dagsorden på næste side
20.30 Fælles afslutning og tak for i aften

Dagsorden til divisionsrådsmødet d. 15. marts 2012
1.

Valg af dirigent og referent.

2.

Beretning fra divisionsledelsen med særlig fokus på, hvad divisionen har gjort for at
fremme spejderarbejdets værdier og udvikling. Torvebod

3.

Fremlæggelse af årsregnskabet for det foregående år til godkendelse. Torvebod

4.

Behandling af indkomne forslag.

5.

Væsentlige beslutninger om divisionens fremtid, herunder:
a. Forelæggelse af divisionens udviklingsplan med indsatsområder for indeværende
år. Torvebod
b. Beslutninger i øvrigt om divisionens udvikling, spejderarbejde mv.

6.

Vedtagelse af justeret budget for indeværende år og vedtagelse af budget og
fastsættelse af divisionskontingent for det følgende år.

7.

Fastsættelse af antallet af divisionsledelsesmedlemmer under hensyntagen til § 29.2.
Divisionsledelsen foreslår 10

8.

Valg af 1-2 divisionschefer, divisionskasser og øvrige medlemmer af divisionsledelsen.
DC – Simon
Genopstiller
DC – Kir
Ønsker ikke genvalg
DK – Preben
Genopstiller
Divisionsledelsesmedlemmer
Morten
Ønsker ikke genvalg
Katrine
Ikke på valg
Mette
Ikke på valg
Troels
Ikke på valg
Hanne
Ikke på valg
Kristian
Ikke på valg

9.

Valg af revisor og revisorsuppleant.

10. Skriftlig eller mundtlig beretning fra en eller flere af Det Danske Spejderkorps’
kredsrepræsentanter I Friluftsrådet. På torvebod.
11. Beretning fra spejder centre og store arrangementer, jf. § 50, og tilsvarende, tilknyttet
divisionen.
12. Eventuelt. Plads til opsamling og spørgsmål fra torveboder, maks. 5 minutter per bod.

Beretning fra divisionsledelsen:
Efter et divisionsrådsmøde med stor tilslutning startede vi divisionens år med at få
konstitueret ledelsen. Det betød at vi opdelte vores arbejdsområder i udvalg, for på
den måde at kunne hive ekstra kræfter ind som ikke nødvendigvis sidder med i
divisionsledelsen.
På divisionsrådsmødet blev vores nye udviklingsplan vedtaget, og det var i denne
divisionens arbejde tog udgangspunkt. Rigtig mange gode initiativer blev startet op
allerede året forinden, og fortsat.
Et område hvor der er sket store fremskridt i det forløbende år er synligheden for
spejderen i Århus og det tværkorpslige samarbejde. I foråret søgte vi sammen med de
andre Århusianske spejderkorps og FDF om tilskud fra Århus kommune til at ansætte
en projektleder hvis formål er at gøre os mere synlige og samle nogle erfaringer på
tværs af korpsene. Vi har derfor fået ansat Signe, som også vil være tilstede på
divisionsrådsmødet.

Igen i år har divisionsledelsen haft travlt med arrangementer, både på tværs af
grupperne i divisionen, som på tværs af divisionerne i korpset.
Det har resulteret i at DL i løbet af 2011/2012 har planlagt, afholdt eller deltaget i
følgende arrangementer:
27/4
Fællesledermøde – I divisionsturneringens tegn
6-8/5
Divisionsturnering
16/6
Tværkorpsligt møde – for Århus korps
17-19/6 Divisionsledelsesstævne – afholdt af korpset
10/9
DC møde - afholdt af korpset
13/9
GL møde – i Aros division
3/10
Fællesledermøde – Med fokus på mad og spejderlivet
14/10
Kulturnat – tværkorpsligt i Århus
29/10
Lederbegejstringsarrangement – i Aros division
1/11
Forkorpsrådsmøde – sammen med Århus Skov division
12-13/11 Korpsrådsmøde – afholdt af korpset
30/11
GL møde – i Aros division
7/1
Nytårskur – i samarbejde med Århus Skov division
25/1
GL møde – i Aros division
27-29/1 Divisionsledelsesstævne – afholdt af korpset
29/2
Fællesledermøde – i divisionsturneringens tegn
Divisionsledelsen har i det forgange år været en god størrelse til de opgaver der har
været. Til gengæld har vi erfaret at det har været uhensigtsmæssigt at enkelte i
divisionsledelsen har siddet med i udvalg hvor der har været meget aktivitet på samme
tid. Derfor har vi fremover valgt at organisere os på en lidt anden måde, hvor hvert
udvalg vil have en formand, der sidder i divisionsledelsen. Nedenfor er der listet de
forventninger vi har til de enkelte udvalg.
Det betyder også at vi i den grad åbner op for resten af divisionen til at sætte deres
præg på det arbejde vi sidder og laver, så kom og vær med hvor det giver mening for
dig.

Vi har derudover efter ønske fra gruppelederne valgt at oprette et internationalt
udvalg, der skal være med til at hjælpe grupperne til internationale oplevelser, og et
uddannelses udvalg, som skal være med til at lave lokale uddannelses tilbud. Derfor
søger vi aktuelt nye medlemmer til divisionsledelsen, der har lysten til at arbejde med
disse to områder. Formandsposterne i de andre udvalg er besat, men man må stadig
gerne være med i udvalg, både som medlem af divisionsledelsen eller ”bare” som
medlem af en gruppe.
Vi har i årets løb arbejdet videre på mange af de ting vi satte i søen sidste år, og sat
enkelte nye projekter i gang. Alle projekter, nye som gamle, er fortløbende, og arbejdet
vil fortsætte fremover, og nye vil komme til.
Her følger divisionens udviklingsplan efterfulgt af udvalgsbeskrivelserne.

Divisionsledelsen i Aros Division arbejder på at:
- Støtte op om vores grupper, specielt dem med ledermangel
- Grupperne kan rumme alle som ledere, også dem der ikke har tid til at være
“fuldtidsleder”
- Gøre det mere attraktivt og nemmere at være leder, med henblik på at blive flere
- Spejderaktivitet bliver mere synligt i Århus
- Skabe/forbedre miljøet for seniorer i Århus

Divisionsledelsesmedlem
Ansvarlig for:
Forventes at deltage i:

Vi vil gerne se dig til:

Typisk formand i ét udvalg
4-5 divisionsledelsesmøder
1 divisionsledelsesstævne (2 mulige)
Divisionsrådsmøde
Divisionens julefrokost
Korpsrådsmøde

Administrationsudvalget (består af DC’er og DK)
Ansvarlig for:

Økonomi:
Forventes at deltage i:
Vi vil gerne se dig til:

PR udvalg
Ansvarlig for:

Økonomi:
Forventes at deltage i:
Vi vil gerne se dig til:

- Gruppekontakt
- Økonomi
- Divisionsrådsmøde
- Gruppegodkendelser
- Ledelsen af divisionsledelsen
Hele divisionens økonomi
3 gruppeledermøder
2 tværkorpslige møder
Fællesledermøder
Nytårskur
Divisionsturnering
Lederinspirationsdag
Divisionsrådsmøde

- at få Aros I pressen
- holde infostander opdateret
- udsende nyhedsbrev 4 gange årligt
- tryksager o.l. fx plakater, postkort og t-shirts
- hjemmeside
ca. 3000,- til rådighed om året
Fællesledermøder
Nytårskur
Divisionsturnering
Lederinspirationsdag
Korpsrådsmøde
Divisionsrådsmøde

Spejderaktivitetsudvalg
Ansvarlig for:

Økonomi:
Forventes at deltage i:
Vi vil gerne se dig til:

- divisionsturnering (herunder fællesledermøder til planlægning)
- eventuelle spejderdage i forbindelse med festuge o.l.
- Sjakleder / leder på egene præmisser
ca. 10.000,- til rådighed om året
Divisionsturnering
Eventuelle spejderdage
Fællesledermøder
Nytårskur
Lederinspirationsdag
Korpsrådsmøde
Divisionsrådsmøde

Lederaktivitetsudvalg
Ansvarlig for:

Økonomi:
Forventes at deltage i:
Vi vil gerne se dig til:

Seniorudvalg
Ansvarlig for:

Økonomi:
Forventes at deltage i:
Vi vil gerne se dig til:

Materialeudvalg
Ansvarlig for:
Økonomi:
Forventes at deltage i:
Vi vil gerne se dig til:

Uddannelsesudvalg
Ansvarlig for:
Økonomi:
Forventes at deltage i:
Vi vil gerne se dig til:

- Inspirationsdag for ledere
- Nytårskur
- Lederlir
- Fællesledermøde (efterår)
ca. 10.000,- til rådighed om året
Fællesledermøder
Nytårskur
Lederinspirationsdag
Divisionsturnering
Korpsrådsmøde
Divisionsrådsmøde

- Klan Tæskeholdet
- 5-kamp
- Seniorweekend
- Seniorsamarbejde (med bl.a. Århus Skov Division)
ca. 5.000,- til rådighed om året
5-kampe
Fælles seniormøder
Divisionsturnering
Korpsrådsmøde
Fællesledermøder
Lederinspirationsdag
Nytårskur
Divisionsrådsmøde

- Nyindkøb
- Administration af materialer (materialeliste og udlån)
- Opbevaring (finde løsning)
ca. 5.000,- til rådighed om året
Divisionsturnering
Korpsrådsmøde
Fællesledermøder
Lederinspirationsdag
Nytårskur
Divisionsrådsmøde

- Uddannelse af divisionens ledere
(ikke noget endnu)
Uddannelsesarrangementer
Divisionsturnering
Korpsrådsmøde
Fællesledermøder
Lederinspirationsdag
Nytårskur
Divisionsrådsmøde

Internationalt udvalg
Ansvarlig for:
Økonomi:
Forventes at deltage i:
Vi vil gerne se dig til:

- Flere Arosspejdere får internationale oplevelser
- Hjælpe grupper med udlandsture
(ikke noget endnu)
Divisionsturnering
Korpsrådsmøde
Fællesledermøder
Lederinspirationsdag
Nytårskur
Divisionsrådsmøde

Beretning fra minigrenen:
Et sammentræf af uheldige omstændigheder gjorde, at minigrenens planlagte
lørdagsarrangement i oktober måtte aflyses. Grenen har således i perioder slet ikke
haft nogen fællesarrangementer - udover selvfølgelig deltagelse i
divisionsturneringen.
Jeg har talt med tovholder for minigrenen i Århus Skov Division, vi undersøger
mulighederne for at lave noget fælles. De har sådan omtrent det samme problem
som vi med at få ting til at lykkes i minigrenen på divisionsplan
Spejderhilsen
Peder, minileder ved Gallerne.

Beretning fra juniorgrenen:
Spejderåret hos Aros’ juniorer startede ud med ”Er du sej?” turen for de ældste
juniorer i februar. Vi gik 20 km med oppakning ud til Himmeriggården i Søften.
Undervejs lavede vi frysetørret mad på trangia, en lidt blandet fornøjelse. Alle var
super seje, og vi sluttede en lang og hård dag af med en fest med høj musik og
farverige saftevande.
I maj var vi på den fælles divisionsturnering. Her var der både lagt op til, at de
grundlæggende spejderfærdigheder skulle øves og testes og så skulle rammerne
sprænges med et japansk gameshow og en masse sjov og ballade. Der blev bygget
bålpladser og lavet finere japansk madlavning, som blev bedømt af de meget
kyndige ledere. Lørdag stablede vi et stort japansk gameshow på benene, hvor alle
havde forberedt et gameshow eller flere hjemmefra. Spejderne havde det rigtig
sjovt, og man kunne se, at alle havde gjort meget ud af det. Vi var rigtig mange
juniorer af sted, fedt at så mange igen bakkede op om turen.
I november tog Skjoldhøj igen initiativ til at arrangere et fælles juniorspejdermøde
ved deres hytte i True. Der var et fint fremmøde og ene positive tilbagemeldinger.
Der var arrangeret et rigtig fint løb, og aftenen sluttede af med lidt varmt og sødt til
halsen.
Året 2011 bød på mange fælles arrangementer for juniorerne. Dette håber vi, at vi
fremover kan fortsætte med. Det er både fedt for spejdere og ledere at mærke, at vi
er mange.
Vi glæder os til et nyt forrygende spejderår!
Trine
Juniorleder i Gallerne

Beretning fra tropsgrenen:
Året 2011 har for tropsgrenen i Aros divisionen været præget af 3 arrangementer
med hvert sit fokus.
Vi startede året ud med et PLA-arrangement, der på mange måder ikke lignede
noget som vi havde lavet før. Arrangementet fik temaet Arodise Hyttel. Vi tog
simpelthen Paradise Hotel temaet, tog de elementer ud som på mange måder ikke
passer til en spejdertur, puttede samarbejde og PLA-færdigheder ind i stedet.
Resultatet var en rigtig vellykket weekend, hvor spejderne blev overvåget af en helt
masse kameraer hele tiden, hvor der blev spillet om hvem der skulle ind og ud af
hytten og hvor spejderne fik lært hinanden rigtig godt at kende inden vi senere på
foråret drog på divisionsturnering.
Pointen med at afholde disse PLA-arrangementer er for at give en gulerod til
patruljelederne og assistenterne, gøre det mere attraktivt at blive PLA og samtidig
skabe et godt sammenhold mellem PLA’erne på tværs af grupperne.
Divisionsturneringens tema om Japansk gameshow krævede også en del af
TLA’ernes fantasi. Men med en god blanding af klassiske elementer som pionering,
madlavning og cross country blandet med fiskestafet, rouladespisning, løgrivning i
iglotelt og åleløb blev det en rigtig fed weekend. Vi kunne også her se frugten af
PLA-arrangementet, for der blev snakket på kryds og tværs af grupperne og det var
skønt at mærke, at spejderne kendte hinanden og havde noget sammen.
Årets sidste arrangement var også for alle tropsspejdere. Det var et fælles
tropsmøde en aften i efteråret. Temaet var ”Flugten fra pesten”. Vi samledes i Hans
Broges bakker, blev jagtet i bakkerne af pesten, løste opgaver der kunne helbrede
pest, drak varm kakao og fandt en vinder. Et rigtig fint arrangement som sluttede
tropsåret af.
Med de tre forskellige arrangementstyper er tropsgrenen ved at finde formlen for
hvordan arbejdet skal foregå i fremtiden. Noget for alle og noget for dem der gør
lidt ekstra i patruljerne. Vi har været en fast gruppe af TLA’er som mødes hver gang
vi skal planlægge et nyt arrangement, men vi mangler stadig af et par grupper er
repræsenteret ved møderne. Og det er utroligt ærgerligt for det betyder også ofte,
at det er de grupper hvor spejderne heller ikke deltager i arrangementerne. Vi har
forsøgt at komme problemet til livs ved, at ”tvinge” forskellige grupper til at
afholde møderne og at vi dermed kommer lidt rundt i byen. Lad os håbe at vi bliver
endnu flere til TLA-møderne i 2012.
Det første arrangement i 2012 bliver en PLA-weekend. Temaet i år bliver interrail
på den meget eksotiske Odderbane. Og igen i år bliver der både elementer af leg og
læring. Indbydelserne skulle gerne være sendt ud 
Tjansen som tovholder for troppen er i 2012 blevet overdraget til Sara Winther fra
Risskov Piger.
På vegne af alle TLA’er i Aros division
Marie Kjærsgaard la Coste, Tropsleder ved 2. Risskov

Beretning fra seniorgrenen:
2011 Har været et forholdsvis aktivt år for seniorerne i Aros division.
I januar lagde vi ud med et fælles-senior-møde hvor Aarhus Skov inviterede til
”Thorleif Wants You” – et lille løb hvor klaner og folk blev blandet både på tværs af
grupper og på tværs af divisioner.
Der har været afholdt 5-kamp i marts hos Klan Heidrun, Valhalla Gruppe, med
agent 005-tema, hvor alle deltagende klaner på bedste vis blev ledt igennem agenttrænings-programmet. Desværre blev der ikke fulgt op på at afholde flere 5-kampe,
men dette bliver forhåbentligt genoptaget i 2012.
En hel del seniorer fra Aros deltog på årets senior seminar, Refleks, hvor temaet
stod i samfundshjælpens tegn, under navnet Society Scouting.
På årets divisionsturnering med japansk gameshow som tema, mødte seniorerne
også talstærkt op, og byggede bl.a. en kæmpe velcro-klatrevæg som der blev
konkurreret på.
Herefter deltog to klaner fra Aros division på Bispestaven, som er et løb for
spejdere i troppen og i senior-grenen. Her vandt Heidrun fra Valhalla Gruppe, for
andet år i træk, konkurrencen for deltagere over 18 år. Herudover deltog to klaner
i Solaris, hvoraf den ene klan repræsenterede deltagere fra forskellige grupper.
Seniorrepræsentanterne har i slutningen af året arbejdet på et senior-arrangement
der skal foregå i marts, 2012. Her er også klaner fra Skov Division inviteret.
Mette og Morten
Ansvarlig for seniorerne i Aros division

