
 
 

Kære Ledere, seniorer og divisionsrådsmedlemmer i Aros Division 
 
Det er nu blevet tid til divisionsrådsmøde, det der svarer til grupperådsmøde for 
grupperne eller generalforsamling for almindelige virksomheder. 
 
Dette års divisionsrådsmøde foregår, 
 

Torsdag den 7. april 2011 kl. 18.00 
på Århus Lærerseminarium, Trøjborgvej 82, 8200 Århus N (kort) 

 
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 lidt anderledes. I stedet for enetaler bliver der mulighed for at 
komme i dialog, med de der ved en masse spændende. Dette foregår gennem 
torveboder. 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 eller har Du forslag du ønsker divisionsrådet 
skal behandle, skal de sendes til dc@arosdivision.dk – senest 24. Marts. 
 
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. Af hensyn til bordopstilling og madbestilling 
bedes interesserede tilmeldes på: http://korturl.dk/7h3 - senest 31. marts.  
 
Mange spejderhilsener 

Anni, Morten, Preben, Kir og Simon (divisionsledelsen) 
 
 
Dagens program: 

18.00  Vi finder på plads 
18.15 Velkomst og introduktion til open workspace 
18.30 Open workspace 
  Let traktement 
  Aktiviteter 
  Torveboder, bl.a.: 

 Divisionens årsregnskab, forslag til budget 
 Divisionens udviklingsplan 
 Divisionens hytter 
 Divisionens seniorer 

 
19.30  Den officielle del af mødet, se dagsorden på næste side 
20.30 Fælles afslutning 
20.45 Tak for i aften

http://maps.google.com/maps?f=q&source=s_q&hl=da&geocode=&q=Tr%C3%B8jborgvej+82++8200+%C3%85rhus+N&sll=56.162939,10.203921&sspn=0.15638,0.55275&ie=UTF8&hq=&hnear=Tr%C3%B8jborgvej+82,+8200+%C3%85rhus,+%C3%85rhus+N,+Danmark&ll=56.170595,10.207763&spn=0.00068
mailto:dc@arosdivision.dk
http://korturl.dk/7h3


 
 

Dagsorden til divisionsrådsmødet d. 7. april 2011 
 

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. Se følgende side 

 

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. 

Pga. ændret regnskabsplan er budget vedlagt særskilt. For divisionskontingent, 

se forslag på følgende side. 

 

7. Fastsættelse af antallet af divisionsledelsesmedlemmer under hensyntagen til § 

29.2. Divisionsledelsen foreslår 8. 

 

8. Valg af 1-2 divisionschefer, divisionskasser og øvrige medlemmer af 

divisionsledelsen. 

 Kir og Simon ønsker at fortsætte som DC’er, Preben som kasserer og Morten 

som medlem. Signe og Anni ønsker at udtræde. 

 

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. 



 
 

Forslag til afstemning: 

 

1) Ændret divisionskontingent 
 
Forslag: 
Der foreslås en ny model for divisionskontingent, der indebærer to ændringer. 

 Kontingentet sættes op fra 60 /år til 80 /år (per korpsmedlem) 
 De første 15 medlemmer bliver gratis 

Ændring træder i kraft for 2012. 
Konsekvensen af forslaget er, at grupper med mere end 60 medlemmer kommer til at 
betale mere, grupper med færre medlemmer slipper billigere. 
Der bliver samlet opkrævet ca. det samme i divisionskontingent, det er fordelingen der 
ændrer sig. 
 
Forslagsstiller: 
Divisionsledelsen 
 
Grund til forslag: 
Efter at have set regnskaberne fra grupperne, står det klart, at det er en stor fordel 
(økonomisk) at være mange. Divisionens største udviklingspotentiale i forhold til antal 
ligger efter vores opfattelse hos de små grupper. Derfor vil vi gerne give et lidt større 
økonomisk råderum, så der bliver plads til udvikling. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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. 24. marts.



 
 

Beretning fra divisionsledelsen: 
 
Efter den nye Divisionsledelse var konstitueret i foråret 2010, har vi haft travlt. På 
divisionsrådsmødet, blev der vedtaget en hensigtserklæring om at den nye 
divisionsledelse skulle arbejde indenfor rammerne af ’Spejd 2020’ og straks efter 
konstitueringen skulle formulere en udviklingsplan for Aros Division. Så kort efter vi 
havde sat os til bordet begyndte vi arbejdet med en udviklingsplan der kunne se 
fremad, såvel som samle op på det arbejde der allerede var i gang i divisionen. 
 
Involveringen af divisionens ledere i udviklingsplanen skete på fællesledermødet i 
efteråret, hvor vi fik mange gode inputs om hvad det er grupperne mener at vi som 
division skal være med til at sikre. Det betyder at vi her til dette års divisionsrådsmøde 
gerne vil fremlægge en udviklingsplan der indeholder dels hvad grupperne har brug for, 
såvel som hvad divisionsledelsen har fundet interessant og vigtigst at arbejde med. 
 
Et af vores fokusområder i det forgangne år, såvel som fremover er at det skal være 
lettere at være leder i Århus. Vi tror på at hvis vi hjælpe den enkelte leder til at få det 
lederliv som der er tid og lyt til, vil vi kunne gøre det mere attraktivt at være leder. 
Derfor indledte vi i efteråret et projekt som vi kalder for sjakledere, som skal være med 
til at ledere vi måske har ”mistet” pga. tidsmangel eller andet har mulighed for at 
”komme tilbage” og være leder i præcis så meget tid som man har tid og lyst til. 
Derudover har vi også påbegyndt noget vi kalder for lederlir’. Det betyder at vi som DL 
vil være med til at finde tilbud og lave attraktive aftaler for lederne i divisionen. Indtil 
videre har vi en aftale med Fitnessworld, og flere skulle gerne komme til i de 
kommende år. 
 
Et område der kommer til at være mere i fokus det kommende år er det synlige 
spejderarbejde i Århus. I det forgange år har vi i DL fået lavet en infostander som vil 
kunne ses på DRM. Ideen er at når man har et arrangement i et offentligt rum, vil 
stander kunne stå der til at informere interesserede forbipasserende. Fremover vil 
vores fokus være på at være mere synlige i det offentlige Århus, såsom overfor 
kommunen etc. og gøre opmærksom på alt det fede spejderarbejde vi laver i Århus, for 
på den måde at vise at vores berettigelse i kommunen er lige så stor som 
idrætsforeningerne. 
Vi har fortsat arbejdet med en ny hjemmeside, og har udbygget sådan at divisionen nu 
har en hjemmeside til lederne i divisionen(stenmasken.dk), med oplysninger om f.eks. 
divisionsturneringen etc., en hjemmeside til andre om divisionen(arosdivision.dk), med 
oplysninger om vores grupper og vores hytter, og en sidste 
hjemmeside(spejderiaarhus.dk), som med tiden skal være med til at tiltrække nye 
spejdere såvel som nye ledere til de to Århus divisioner. 
 
En af divisionsledelsernes opgaver er at vi skulle være med til at sparke grupperne i 
gang med at lave deres udviklingsplaner. Dette arbejde er rigtig godt begyndt, og ud af 
vores 12 grupper har 10 fremlagt og fået godkendt deres udviklingsplaner på dette års 
grupperådsmøder. Divisionsledelsen har stået til rådighed for alle grupper der har haft 
brug for hjælp med arbejdet omkring deres udviklingsplaner, og vi har også på vores 



 
 

gruppeledermøder et fastpunkt hvos vi snakker om emnet, for at samle op såvel som at 
dele erfaringer.  
I forbindelse med gruppernes udviklingsplaner har vi været i kontakt med alle grupper, 
hvilket også har givet os en mulighed for at mødes med de grupper der på den ene 
eller anden måde har haft brug for vores hjælp. Dette har betydet at vi i det næste års 
tid, bl.a. skal være med til at starte værdiarbejdet i en gruppe og et rejseholdsforløb 
med en anden gruppe. 
 
Den gamle divisionsledelse havde fokus på arrangementer på tværs af grupperne. 
Dette fokus har vi valgt at bibeholde, og ikke mindst udbygge til også at samarbejde på 
tværs af de to Århus divisioner. Det har resulteret i at vi i løbet af 2010/2011 har 
planlagt afholdt, eller deltaget i følgende arrangementer: 

- 18-20-06 – DL stævne afholdt af korpset 
- 11.08 – DC møde med Århus Skov division 
- 17.08 – GL møde i Aros division 
- 28.08 – Lederbegejstrings arrangement 
- 20.09 – Fælles DL møde med Århus Skov division 
- 26.09 – DC møde afholdt af korpset 
- 07.10 – Fællesledermøde om divisionens udviklingsplan 
- 15.10 – Kulturnat i samarbejde med de andre spejderkorps i Århus 
- 13-14.11 – Korpsrådsmøde afholdt af korpset 
- 08.01 – Nytårskur i samarbejde med Århus Skov division 
- 17.01 – GL møde i Aros division 
- 28-30.01 – DL stævne afholdt af korpset 

 
På sidste DRM blev der valgt et enkelt nyt medlem til DL(Morten), som ville have fokus 
på seniorarbejdet. Også her har vi nydt godt af samarbejdet med Århus Skov division. 
Henover sommeren startede der et samarbejde op som vi har valgt at kalde 
’Tæskeholdet’. Det skal være med til at tiltrække de seniorer der kommer til byen, og 
som måske ikke har tiden til at være fuldgyldigt medlem af en gruppe, og som stadig er 
medlem i deres gamle gruppe. Derudover har Morten sammen med andre seniorer i 
divisionen været med til at kickstarte seniorlivet igen. 
 
Divisionsledelsen har i det forgangne år været underbemandet i forhold til det antal 
divisionsrådet vedtog vi skulle være til sidste divisionsrådsmøde, og desværre mistede 
vi i løbet af efteråret endnu et medlem, som valgte at fratræde sin post. Det betød at vi 
hurtigt indså at vi blev nød til at organisere vores arbejde på en anden måde end det 
hidtidigt har været nødvendigt. Det resulteret i at vi omkring årsskiftet har 
omstrukturet til udvalg, og har her mulighed for at inddrage flere personer i divisionens 
arbejde. Vi ser frem til i det kommende år at videreudvikle arbejdet inden for dette 
område. 
 
Vi har i årets forløb sat rigtig mange ting i søen, som alle ligger indenfor den 
udviklingsplan vi fremlægger her på divisionsrådsmødet. Alle disse projekter er 
fortløbende, og arbejdet vil fortsætte fremover, og nye vil komme til.



 
 

Beretning fra minigrenen: 
 
Minigrenen har, udover at have deltaget i divisionsturneringen, som sædvanlig lavet et 
enkelt lørdagsarrangement i efteråret; denne gang var det i Marselisborg skov den 4. 
september.  Temaet var en tidsrejse tilbage til jernalderen, og formen var et GPS løb 
med poster ved de jernalder-kulturminder, som kommunens naturforvaltning har 
plottet ind med GPS. 
 
Det specielle ved arrangementet i år var den beskedne deltagelse; den slår indtil videre 
alle rekorder.  Tre grupper (12. Århus, Spartanerne og Gallerne) var med til at 
planlægge arrangementet, og vi havde en lille hyggelig ledertur derud i juli måned for 
at se på lokaliteterne og gøre os fortrolige med GPS'erne.  Men da det så kom til 
stykket, fik 12. og Spartanerne ikke nok tilmeldinger, så det endte med 14 Gallere.  Det 
var jo ikke meget.  For mig som også er leder af Gallerne gør det jo ikke noget - den 
smule tid, jeg har brugt på arrangementet er jo i hvert fald kommet mine egne 
minispejdere til gode.  Men lidt synd er det da.  Vi må snakke lidt om det på 
divisionsturneringen i år;  vi har jo tidligere haft rigtig gode og rigtig velbesøgte mini-
divi-lørdage.  I 2010 var lørdagen så kun rigtig god...jeg tror ikke rigtig, det var 
arrangementets form, indhold eller annoncering, der var noget galt med, jeg tror 
egentlig, det var et sammentræf af uheldige omstændigheder. 
 
spejderhilsen 
 
Peder, minileder ved Gallerne.



 
 

Beretning fra juniorgrenen: 
 
Spejderåret hos Aros’ juniorer startede ud med fællesdivisionsturneringen. Her var lagt 
op til, at de grundlæggende spejderfærdigheder skulle øves og testes. Der blev bygget 
bålpladser, skraldestativer, huggepladser og bænke. Spejderne dystede i både knob og 
koder, hvilket de fleste gik meget op i. Vi var rigtig mange juniorer af sted, hele 17 
patruljer. Det var fedt med så stort et fremmøde. Alle var udklædt som bondemænd og 
bondekoner, hvilket skabte rammen om en hel lille landsby. Vi lavede traditionen tro 
mad over bål, som blev bedømt af de kyndige spejderledere, der nok ved, præcis 
hvordan en havregrød skal smage.   
 
I september tog Skjoldhøj initiativ til at arrangere et fælles juniorspejdermøde i 
Hørhaven. Der var et fint fremmøde og ene positive tilbagemeldinger. Der var leg og 
løb og aftenen sluttede af med lidt varm til halsen.  
 
Året 2010 bød ikke på mange fælles arrangementer for juniorerne. Dette håber vi dog, 
at vi fremover kan ændre på ved at have en mere fast struktur for, hvilke 
arrangementer vi gerne vil holde i løbet af året. Vi vil gerne mødes til tre faste 
arrangementer, som bliver vintertur for patruljeledere og patruljeassistenter, 
fællesdivisionsturneringen i foråret og et fælles arrangement for alle juniorer i 
efteråret. Derudover forsøger vi at styrke samarbejdet grupperne imellem ved fx, at 
enkelte grupper holder de ugentlige spejdermøder sammen.      
 
Vi glæder os til et nyt forrygende spejderår!  
 
Trine 
Juniorleder i Gallerne 



 
 

Beretning fra tropsgrenen: 
 
Troppen har haft et stille år, hvor divisionsturneringen var den største aktivitet. 
På divi levede vi os helt ind i bonderøvsrollen og byggede vores egne bondegårde 
(nogen ville påstå, at det mere lignede en flygtningelejr, men spejderne var stolte). 
Tropsspejderne fik også strikket, lavet marmelade og syet i forklæde. Alle aktiviteter i 
ægte bonderøvsstil. 
 
Ellers har troppens aktiviteter, mest været koncentreret i grupperne. Dog har der 
været en del der har deltaget i de fantastiske plankurser rundt omkring i landet.  
Det stille år 2010, bliver her i 2011 afløst af et år med fokus på masser af aktiviteter. I 
marts afholder vi et PLA-arrangement med Paradise Hotel tema, vi har endnu en 
divisionsturnering og efter sommerferien er det planen at vi skal afholde et 
arrangement for alle tropsspejderne i divionen. Vi har ideer om at det skal foregå i et 
indkøbscenter. Så i tropsledelsen glæder vi os til et år med masser af fede aktiviteter i 
tropsgrenen. 
 
Marie Kjærsgaard la Coste, Tropsleder ved 2. Risskov



 
 

Beretning fra seniorgrenen: 
 
2010 har været et år med opadgående senioraktiviteter. En senior-tovholder i 
divisionen (mig) har gjort, at der nu bliver fokuseret på seniorarbejdet, og der sker 
noget. 
 
5-kamp er det største arrangement for seniorerne i Aros, og det er støt blevet større 
hele året, således at vi nu er oppe på ca. 40 deltagere til en 5-kamp. Dette skyldes dog 
til dels også beslutningen om at arbejde mere sammen med Århus Skov division på 
seniorfronten, således at vi på tværs af divisionerne inviterer til diverse arrangementer, 
dette værende sig weekendture, 5-kampe, fællesmøder, fester etc. 
 
Fællesmøderne skal gerne hjælpe de mindste klaner i Århus til at have muligheden for 
at få nogle fede møder, uden at de behøver arrangere det hele selv. 
 
5-kamp endte med efter ca. 5 kampe i løbet af 2010, at Klan Heidrun løb af med sejren 
overalt. 
 
I 2010 har der også været forsøgt afholdt en seniorweekend på Himmeriggården, hvor 
der var fotokonkurrence til den store guldmedalje. Det var en hyggelig weekend med 
et opmøde op knap 20 seniorer. Det vurderes at der er grundlag for at afholde endnu 
en seniorweekend engang i 2011. 
 
I 2010 deltog seniorerne også på Divisionsturnering, hvor der blev bygget en halmballe-
biograf – det var et sørens godt projekt, og alle hyggede sig gevaldigt. Derudover var 
der også lidt mere fysiske aktiviteter i form af et GPS-O-løb, hvor Lars fra Valhalla 
Gruppe vandt. 
 
Der har hele året været meget fokus på at øge kendskabet på tværs af klanerne i 
divisionen, og give alle et bedre sammenhold, og det går helt klart den rigtige vej. 
Seniorerne i Aros er også i år blevet indblandet i ”Den Mobile Spejderhytte”, hvor vi har 
to mand siddende og hjælpe med planlægningen, og jeg håber også at seniorerne i 
divisionen vil støtte op om afholdelsen af møderne, når disse løber af stablen. 
 
Sidst, men absolut ikke mindst, er vi, igen i samarbejde med Århus Skov division, 
begyndt at arbejde på ”Tæskeholdet” som er en tilflytterklan, hvor seniorer der enten 
ikke er tilknyttet en gruppe i Århus, eller er for gamle til at være almindelige seniorer i 
en gruppe, kan komme og have deres senioraktiviteter sammen med andre seniorer fra 
byen. 
 
Morten 
 
Ansvarlig for seniorerne i Aros division 
 


