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Skandale på

Forårsturneringen
»de grå« bringer her det afslørende foto på forsiden af bladet.
Billedet viser desværre kun alt for tydeligt, at postdommerne, der skulle bedømme bivuakkerne på årets forårsturnering, var til at bestikke (foto viser
Nadia og Peter).
Bestikkelsen bestod af slik og chips, som en af patruljerne havde sat frem til
postdommerne. Vi skal her ikke nævne navnet på patruljen, men blot fortælle
at sagen vil blive efterforsket til bunds. Ingen skal føle sig for sikre.
Divisionsledelsen ønsker ikke at udtale sig i den konkrete sag, men det er klart,
at tonen over for postdommerne vil blive skærpet, såfremt det viser sig, at det
gentager sig. Redaktionen af »de grå« har fra flere upålidelige kilder informationer om, at dette måske kun er toppen af isbjerget. Sagen er yderst pinlig
– ikke mindst set i lyset af, at de mindre spejdere, i sagens natur, altid har set
op til seniorerne, som de rollemodeller de burde være, men nu ikke mere kan
genkende deres handlinger stemmende overens med spejderlov og -løfte.
Med spejderhilsen
den grå ulv

de grå



Divisionsblad for Antvorskov division. Divisionen omfatter byerne Skælskør,
Korsør, Ruds Vedby, Høng, Gørlev, Slagelse, Ringsted, Sorø, Jystrup og Stenlille.
de grå udsendes til alle ledere, assistenter, seniorer og bestyrelsesmedlemmer.
Redaktør John Anderberg, Ved Gærdet 11, Sæby, 4270 Høng.
Tlf.: 5885 3542, mobil: 4035 6213, fax: 5850 0341 – ja@john-anderberg.dk
Grafisk arbejde: www.lemann.dk – lemann@grafisk.dk – tlf. 4068 0059.
de grå udkommer 4 gange om året. Oplag: 400 stk.
Stof til næste nummer indleveres senest den 1. september 2007.
De meninger, der udtrykkes i de grå’s ledende artikler og stof i almindelighed,
udtrykke ikke nødvendigvis divisionsledelsens eller korpsets holdning.
Billederne i dette nummer er taget af vores nye DC Mads Bidstrup.
Husk I andre, også at tilflyde redaktøren aktuelle relevante spejderfotos. Sendes
incl. lidt tekst, venligst til ja@john-anderberg.dk – 1000-tak på forhånd.
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Fra DC
Præsentation
På divisionsrådsmødet den 29. marts var der udskiftning på posten som divisionschef i Antvorskov Division, hvor jeg tog over efter Michael. Hvis nogle af jer
ikke kender mig, får I her en lille præsentation af, hvem jeg er.
Mit navn er Mads Bidstrup, og jeg er 25 år. Jeg har siddet i divisionsledelsen i 3
år, hvor jeg primært har arbejdet med juniorgrenen sammen med Lisbeth.
Mit ugentlige (daglige?) spejderarbejde foregår hos Høngspejderne, hvor jeg
er juniorleder, klanleder og tropsassistent. Jeg startede som spejder i 1989 og
begyndte min ledertid som hjælper hos minierne for ca. 10 år siden.
Ud over lederarbejdet har jeg en underlig mani med at få stukket mine fingre
i alle mulige og umulige (læs udfordrende) opgaver indenfor spejderarbejde,
så jeg har efterhånden prøvet lidt af hvert.
Ved siden af at være spejder er jeg revisor, så min arbejdsverden er noget anderledes end min spejderverden. Det gør det dog ikke umuligt at kombinere
de to ting.
Gruppeblade
Da jeg gerne vil følge med i, hvad der sker rundt omkring i grupperne, må I
meget gerne sende jeres gruppeblade til mig. Jeg har allerede modtaget 3
– tak for dem.
Hjemmesider
Jeg har prøvet at finde de hjemmesider, som grupperne har, så jeg kan se,
hvad der sker. Jeg tror dog ikke, at jeg har fundet dem alle, så I må gerne sende
en e-mail med adressen på jeres hjemmeside.
Adresseliste
På nytårstaflet var der på flere grenmøder ønske om, at adresselisten på ledere i divisionen blev bragt i »de grå«. Jeg skal lige have helt styr på, hvordan Blåt
Medlem virker på divisionssiden. Planen er, at jeg sender en udskrift pr. e-mail
til gruppelederne eller en anden leder i gruppen. De kan så se listen igennem
for fejl inden vi bringer den i »de grå« – på den måde undgår vi fejl.
Husk at holde Blåt Medlem ajourført, så vi kan undgå de fleste fejl på
adresselisterne.
Kontakt til grupperne
I divisionsledelsen vil vi meget gerne have et tættere forhold til vores grupper. Det opnår vi bedst, hvis vi kender mere til hinanden. Hvis I afholder åbne
arrangementer, er I meget velkommen til at sende en invitation. Vi kan ikke
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love, at vi kan besøge alle arrangementer, men hvis vi har tid, vil vi meget
gerne besøge jer.
Hvis der er emner, som I gerne vil drøfte med divisionen, vil vi også meget
gerne besøge jer. Det kan måske være til et bestyrelsesmøde, et ledermøde
eller andet. Emnet I vil drøfte, kan være alt fra et konkret problem til nogle
friske øjne, der ser, hvad der sker i jeres gruppe og måske kan komme med
forslag til nye idéer.
Afslutningsvis på dette indlæg vil jeg sige på gensyn på vores divisionssommerlejr. Langt de fleste grupper deltager, så det synes jeg er en flot opbak–ning
til vores lejr.
Spejderhilsen
Mads Bidstrup
DC, Antvorskov Division
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Spejd Nu 2007
Så har der været afholdt første forlejrmøde til vores divisionssommerlejr. Næsten halvdelen af divisionens grupper deltog, hvilket vi synes er rigtig flot.
Forlejrmødet var lavet specielt til vores divisionssommerlejr, og vejret kunne
ikke have været bedre. Vores kontaktperson John Frandsen startede med at
vise os rundt på Næsbycentret. Vi fik set de forskellige faciliteter og det område, hvor vi skal have lejrpladser. Efter rundvisningen spiste vi vores madpakker,
mens vi hørte mere om aktiviteter, regler og praktiske oplysninger.
På forlejrmødet fik vi de første tilmeldinger og ønsker til placering. Nu må vi jo
se, om vi kan opfylde alle ønsker.
Næsbycentret holder også deres normale forlejrmøde for alle deltagere i løbet
af sommeren. Det foregår 2. pinsedag (mandag den 28. maj) kl. 13.00. Her vil
divisionen også være til stede, hvis der er spørgsmål omkring vores divisionssommerlejr.
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Giv en gave

Hjælp os
med at hjælpe andre!

BLIV BLODDONOR VED
BLODBANKEN
PÅ

Centralsygehuset
i Slagelse
58 55 94 81

Hvem kan blive
bloddonor?
For at blive donor skal du være
mellem 18 og 60 år gammel, når du
melder dig, og du kan
fortsætte som donor,
til du fylder 65 år.
Bloddonorerne

SLAGELSE KORSØR SKÆLSKØR
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Samarbejde
på tværs

En historie om at løfte i flok
Hvis en gruppe ikke kan stille med spejdere nok til en patrulje, skal man så give
op og ikke give spejderne oplevelsen?
Da Sct. Georgs Gilderne holdt Miniløb i Slagelse Lystskov, havde både 2. Hellig Anders og Høngspejderne kun 2 juniorer hver, som kunne deltage i løbet.
Nogle af spejderne talte sammen på tværs af grupperne, og så var idéen der
til en blandet patrulje. Resultatet blev, at 2. Hellig Anders og Høngspejderne
gik sammen med en blandet juniorpatrulje. Selv om de ikke tidligere havde
arbejdet sammen, så klarede de sig rigtig godt i løbet. Patruljen blev nr. 1 i
deres aldersgruppe. Det var dog ikke det eneste de vandt. 2. Hellig Anders og
Høngspejderne delte præmien for bedste flok, så nu har Høngspejderne vandrestanderen i et halvt år, hvorefter den bliver givet videre til 2. Hellig Anders.
Historien her viser, at man ikke skal give op, bare fordi der er problemer med
at stille med en patrulje. Hvis grupperne taler sammen, kan vi stadig give spejderne nogle gode oplevelser.
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Juniornyt
Sidst vi skrev i De Grå, bragte vi vores årsberetning for 2006. Endnu er der ikke
sket så meget på juniorområdet, men det er på vej. I skrivende stund venter vi
spændt på tilmeldingerne til årets juniorturnering. Den skal foregå i Vrange
Skov nord for Ringsted, hvor temaet vil være den nordiske mytologi. Selve opbygningen af turneringen tager udgangspunkt i sidste års juniorturnering. Vi
har dog tilføjet lidt spændende elementer, som stadig er en overraskelse.
Det bliver spændende at se, hvor mange grupper der deltager.
(Arrangementet blev efterfølgende aflyst pga. for få tilmeldinger)
Udover juniorturneringen går meget af vores tid lige nu med at planlægge
vores divisionssommerlejr. Her vil juniorspejderne få mulighed for at gense de
spejdere, som de har mødt på løb og ture i divisionen. Det skal nok blive en
god sommerlejr.
Efter sommerlejren venter årets juniorweekend. Vi gentager konceptet fra sidste år, med lidt rettelser – vi er jo blevet lidt klogere. Dagløbet vil starte et sted
på Jyderupstien og herfra gå til Oldebjerg, hvor resten af juniorweekenden
skal foregå. Vi har endnu ikke været ude og se nærmere på stien, så vi ved ikke
præcist, hvor løbet vil starte, men det får I at vide, når I modtager invitationen
til sommer.
Til november er det tid til PL/PA-kursus for juniorer. Vi har kun holdt 1 kursus
tidligere, men det var en overvældende succes, som skal gentages. Vi leder
nu efter et sted med mere plads, så flere spejdere kan få glæde af kurset. Det
vil ikke kun være PL og PA fra Antvorskov som deltager på kurset. Vi inviterer
vores samarbejdsdivisioner Skjalm Hvide, Svend Gønge og Sydhav. Det giver
spejderne mulighed for at møde nye venner.

Vi glæder os til at se jer til vores arrangementer.

Lisbeth og Mads
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Forårsturneringen
2007

Skrevet af den vindende patrulje
I år skulle forårsturneringen været noget nyt, specielt og uforglemmeligt. Det
var, hvad vi havde fået at vide, før vi tog af sted. Da vi ankom til lejren ved
Skælskør, blev vi sat i gang med at lave det, der skulle være vores hjem de
næste 2-3 døgn og bivuakkerne blev bygget i alle størrelser og afstøbninger.
Derefter var der for nogle af patruljerne et kort, men koldt hvil, før vi blev
sendt af sted på nattens løb. Som vi heller ikke vidste hvordan ville fungere,
men det fandt vi dog hurtigt ud af. Vi blev udstyret med et skema med nogle
spørgsmål, som vi så skulle løse mellem posterne. Alt efter hvor mange vi så
havde forkert, blev vi sat ind i forskellige båse, men forskellige tidsintervaller.
Det var så op til de enkelte patruljer at bestemme tempoet mellem posterne.
Efter højst et par timers løb, kunne vi igen komme i poserne. For manges vedkommende blev det dog igen kun til et hurtigt hvil, da vi stod op allerede kl.
06.00. Vi havde fået ordre på, at morgenmaden skulle afleveres mellem 07.00
og 08.00. Efter morgenmad og bedømmelse startede det længste dagløb i
forårsturneringens historie. Det skulle udspille sig mellem kl. 10.00 og 21.00. På
løbet gik vi mellem forskellige poster, med forskellige aktiviteter, bl.a. førstehjælp, bygning af en tømmerflåde, morse med flag og en madlavningspost.
– Ud over alt dette inkluderede det også nogle poster på Agersø, hvilket formentlig ingen spejdere havde tænkt på, men ud på øen kom vi alle sammen.
Her var der bl.a. et O-løb og bådbygning. Da vi endelig kom tilbage til lejren,
gik der ikke længe, før vi igen var i gang. Denne gang skulle vi udforske det
spændende univers, som gemmer sig på et kasino, og her gjalt ingen kære
mor. Det eneste man kunne sige her var »tab og vind med samme sind«. For
tabe det gjorde man, lige meget hvem man spillede imod, med mindre man
selvfølgelig lige havde heldet med sig i få minutter. Efter en aften på kasino
med kulørte drinks kunne vi atter komme i poserne. Søndag gik stille og rolig
med oprydning, morgenmad, patruljedysten og selvfølgelig præmieoverrækkelse, hvor min egen patrulje som man nok ved nu, blev de helt store vindere,
hvis man skal blære sig lidt. ☺
Men alt i alt, og hvis man havde været foruden alle præmierne, har årets forårsturnering, været et nyt og frisk pust, som vi sent vil glemme. Man kan nogle
gange godt være lidt `bange` for alt for meget fornyelse, men med dette løb,
har man helt klart ramt noget af det rigtige.
Mange tak for en rigtig god turnering
PL i Ilder Tobias Wismann



Det Danske
Spejderkorps

Hej alle Tropsledere/
assistenter og interesserede
Vi vil gerne takke alle dem, som var med og hjælpe på forårsturneringen!
Specielt tak til familien Rosten, som venligt udlånte deres grund, og en stor
tak til Ulrik og Brian for et kanon dagløb! Årets forårsturnering blev vellykket afholdt d. 20.-22. april. Der deltog 10 patruljer fra divisionen, hvilket er et
ganske pænt antal. I år var der ikke noget bestemt tema for hele lejren, men
små temaer for de forskellige løb og poster. Vinderne blev Ilder fra Trelleborg.
Et stort tillykke til dem.
Vores næste store projekt er Sjællandsløbet, så hvis du/I har nogle ideer, må I
gerne skrive eller ringe.
Divisionssommerlejren på Næsbycentret kommer til at have et område kun for
tropsspejderne, hvor de kan gå hen uden gruppens små! Vi håber meget at
kunne få denne plan til at virke, så tropsspejderne kan netværke og på den
måde få lyst til at deltage på flere løb.
Spejderhilsen,
Peter og Nadia
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Hej alle Seniorer
(og tidligere seniorer)
Tusind tak for hjælpen til alle jer som hjalp til med forårsturneringen! Vi kunne
ikke have gjort det uden jer.
Husk at der bliver afholdt et bil o-løb i maj! Tilmeld jer. Det bliver med garanti
en hyggelig weekend.
På årets sommerlejr vil der være en lejrplads, som kun er for seniorerne. Her
kan I sove og opholde jer uden de mindre spejdere. Dette giver god mulighed
for at lære hinanden og nye ansigter at kende.
Vi ses til mange fede arrangementer!
Seniorhilsen,
Peter og Nadia
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Referat af

Divisionsrådsmøde
Referat af divisionsrådsmøde i Antvorskov Division
Torsdag den 29. marts 2007 på Høng kommuneskole i Høng
Divisionschef Michael Nielsen bød velkommen til divisionsrådsmødet.
Der var 1 minuts stilhed for 3 tidligere divisionschefer Ejnar Engel, Preben
Nielsen og Torben Jensen (Diller), som vi har mistet inden for det forløbne år
og som alle har gjort en stor indsats i Antvorskov Division. Æret være deres
minde.
Derefter blev divisionsledelsen præsenteret.
Ad 1. Valg af dirigent og referent
Ledelsen foreslog og forsamlingen valgte Erik Becker som dirigent og Inger
Juul som referent.
Erik takkede for valget og kunne konstatere, at mødet var rettidigt indkaldt i
divisionsbladet »de grå«.
De stemmeberettigede deltagere blev talt op. Følgende grupper var ikke repræsenteret: Gyldenløve gruppe, 3. Valdemar Sejr, Ringsted gruppe, Korsør
Spejderne (afbud) og Korsør Sø.
Ad 2. Beretninger
De fleste beretninger har været trykt i ”de grå”, undtagen seniorernes. Der var
ingen spørgsmål eller kommentarer til de trykte beretninger.
Nadia fra divisionsledelsen aflagde beretning fra seniorgrenen:
Det har været et sløvt år, hvor der har været afholdt et løb i Slagelse samt
seniorjulefrokosten. Man vil indkalde til møder for seniorerne og håber, at det
kan gøres meget bedre og med bedre opbakning i 2007.
Søren Juul Nerenst oplyste om Spejd-Niløse, at der har været en god udlejning
i 2006 og at der havde været et overskud på godt kr. 32.000,-. Søren opfordrede grupperne til at benytte Antvorskov Divisions grunde og hytter.
Hans Vallentin Stoltz opfordrede seniorerne til at deltage i Sværdkampen, der
skal foregå i Slagelse i år.
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Ad. 3. Fremlæggelse af årsregnskabet for 2006 til godkendelse
Årsregnskabet har været offentliggjort i »de grå« sammen med indkaldelsen
til mødet og kasserer Else-Marie Bak Pedersen gennemgik det.
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Der var et par fejlposteringer, således at
Driften på Oldebjerg er: kr. 4.481,Driften på Kobæk er: kr. 18.066,Divisionen går ud af året med et flot driftsregnskab.
Regnskabet blev godkendt.
Ad 4. Behandling af indkomne forslag
Beslutning om tilhørskommune:
Da Slagelse kommune er den kommune, hvorfra de fleste af Antvorskov divisions spejdere er hjemhørende, foreslår ledelsen, at Slagelse bliver divisionens
hjemhørskommune.
Dette blev accepteret af divisionsrådet.
Tidligere har hytte/grundleje-tilskud været betalt af amtet til divisionens arrangementer. Efter kommunalreformen findes denne mulighed ikke, og
fremover vil den fulde udgift for hytte/grundleje indgå i prisen for et divisionsarrangement. Den enkelte gruppe skal så selv søge tilskuddet i sin egen
kommune. Man kan så håbe på, at gruppen kan lægge pengene ud indtil de
kan refunderes fra kommunen.
Ad. 5. Forelæggelse af planer for:
Indeværende og kommende år v/ Mads Bidstrup:
•
Der er planlagt: Forårsturnering, Juniorturnering, Fønixlejr og Mikro
arrangement
•
Divisionsledelsen skal på kursus den 1.-3. juni
•
Man har talt om at ændre mødeformen i divisionsledelsen, således at
man afholder weekendmøder, der vil give en anden tid og ro over møderne.
•
Man vil arbejde med visioner og handlingsplan for Spejd 2020
•	Arbejde for at få »den attraktive division« inspireret af »den attraktive gruppe«
Kobækhytten – v/ Hans V. Stoltz:
Hans fremlagde en renoveringsplan for Kobækhytten.
ETAPE 1:
1: UDBYGGES 3,5 M BAGTIL MED ET GROVKØKKEN/ INDGANG SAMT
	EKSTRA SOVERUM.
2: LOFT I KØKKEN OG LEDERRUM HÆVES.
3:	TAG MED GITTERSPÆR OVER KØKKEN OG UDBYGNING.
4: UDSKIFTNING AF TAGPLADER.
5: ISOLERING AF NYE OG GAMLE TAG.
6: UDVENDIG BRANDTRAPPE.
ETAPE 2:
1:	NYE FACADER OG ISOLERING HERAF PÅ GAMMELT HUS.
2:	NYT GULV MED ISOLERING I GAMMELT HUS
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ETAPE 3:
1: INDRETNING AF BAD – VASKE – TOILETTER I NYT SOVERUM ELLER
GØRE TOILETSKUR PERMANENT.
Der blev diskuteret frem og tilbage omkring renoveringsplanen. Vi må huske
at medtænke, at hytten nu ligger i et sommerhusområde med visse restriktioner, bl.a. 1. salen er tilladt på dispensation.
Der blev ikke taget beslutning om renovering, der bliver ikke sat noget i gang
nu til mange penge.
Der blev givet grønt lys til snak/forhandling med myndigheder etc., så der kan
ligge en plan klar i 2008.
»Spejd – Nu« 21. juli - 28. juli 2007 v/ Michael Nielsen
Michael orienterede om divisionssommerlejren, der afholdes på Næsbycentret.
Lørdag: Ankomst mellem kl. 14 og 16, lejretablering, åbningslejrbål.
Søndag: Lejretablering, Aktivitet efter eget valg
Mandag & tirsdag: Aktivitet efter eget valg
Onsdag: Fællesdag, Middelalderdag med fremstilling og marked. Bygning af
fælles bivuak.
Torsdag: Fællesdag, nedtagning af fælles bivuak.
Turbospejd – seniorer og spejdere. Spejderduel/dyst juniorer – minier.
Madlavning og klargøring til jubilæumstaffel.
Fredag: Aktivitet efter eget valg, nedtagning af lejr, Afslutningslejrbål
Lørdag: Oprydning, afrejse kl. 10-12
Hver dag: Morgensamling (fælles for alle spejdere på Næsbycentret), Ledermøde/aftenhygge.
Praktiske oplysninger: HUSK tilmelding senest 1. maj til Mads
Pris hel lejr: kr. 500,-. Pris ½ lejr : kr. 355,- (Ankomst onsdag morgen)
Pris 1 dag: kr. 150,- (Torsdag nok den bedste dag)
Ledermøde på Næsbycentret. Torsdag d. 26. april kl. 18.00. Husk madpakke.
Der er også mulighed d. 28. maj, dog sammen med de andre brugere af centret.
Aktiviteter skal helst bestilles sammen med endelig tilmelding, dog senest 15.
maj.
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Ingen biler på lejrområdet. Der vil være spejdere fra Divisionen til at anvise
parkering og lejrplads. Trailer må trækkes til lejrområdet. Affaldssortering,
Næsbycentret leverer affaldsspande.
Der er rafter til almindelige lejrarbejder – HUSK snor til besnøringer.
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Førstehjælp: Claus Haagensen etablerer en førstehjælpsstation ved Ruds Vedby gruppes lejr.
Brand: Hver telt sin egen brandspand, Næsbycentret leverer håndsprøjter og
branddaskere.
Proviant: Kan købes i Brugsen
Hver gruppe får en konto, betaling aftales på ledermøde d. 26. april
Der er meget lille frysekapacitet. Der er stor kølekapacitet.
Ledermøde / hygge: Vi har rådighed over Næsbycentrets cirkustelt.
Sovesal: Vi råder over en 10 pers. sovesal, så der er mulighed for en middagslur
i ro og fred.
Spiritus: Det er Næsbycentrets politik, at der ikke nydes spiritus, hvor der er
spejdere.
Divisionsledelsen henstiller til, at der kun nydes spiritus i cirkusteltet.
Kanoer: Næsbycentret kan ikke stille kanoer til rådighed.
Brusebad: Der er mulighed for varmt bad = kr. 5,Efter Michaels gennemgang blev der spurgt til:
Ansøgning om skovtilladelser – spørg på infomødet den 26. april!
Kapaciteten på de enkelte aktiviteter - spørg på infomødet den 26. april!
Kanoer – Måske kan Ringsteds kanoer bruges?
Så var der pause – hvor der blev serveret frugt og sodavand
Ad 6. Fremlæggelse af budget for indeværende og kommende år
v/ kasserer Else-Marie Bak Pedersen
Budgettet for 2007 og 2008 blev godkendt.
Der bliver uændret divisionskontingent på 63 kroner.
Ad 7. Fastsættelse af antallet af divisionsledelses medlemmer
Ved Mads Bidstrup
Divisionsledelsen foreslår, at ledelsen fortsat skal have 12 medlemmer.
Det blev vedtaget af divisionsrådet.
Ad. 8. Valg af divisionsledelse
Michael træder tilbage som DC.
Mads Bidstrup stiller op som ny DC, han blev valgt.
Der var ikke nye kandidater til divisionsledelsen, så divisionsledelsen kører
videre med 8 medlemmer: DC Mads Bidstrup, DK Else-Marie Bak Pedersen,
Stine Louise Nielsen, Louise T. Andersen, Stine Lambert Nielsen, Lisbeth Bak
Sørensen, Nadia Hejgaard Jensen og Peter Sørensen.
Ad 9. Valg af revisor
Revisor Ulla Broløs blev genvalgt.
Som revisorsuppleant blev Michael Nielsen valgt.
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Vi samarbejder med en række pengeinstitutter om Privatsikring.
Det betyder, at de skadesforsikringer vi kan tilbyde dig, er de
velkendte til den private husstand – blot får du ekstra dækning
og lave præmier. Der er altså tale om gode, billige forsikringer,
der dur, når det gælder.
Vi tager os af selve tegningen og sørger for, at betaling af
præmierne sker via betalingsservice på din konto. Forsikringsselskabet ordner skadesbehandlingen og alt det forsikringstekniske.
Kontakt en af vore rådgivere for at få en aftale om en gennemgang/beregning af dine forsikringer
– i langt de fleste tilfælde kan det give dig en pæn besparelse.

Bech reklame & marketing

Vi passer godt på jeres økonomi i forvejen.
Skal vi ikke også forsikre guldklumpen?

Tlf. 70 13 60 70 • www.sbbank.dk

Vi er klar, når du har brug for os
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Ad 10. Beretning fra Friluftsrådet
v/ Hans Vallentin Stoltz
Hans er spejdernes repræsentant i Friluftsrådets kreds, der omfatter Slagelse,
Sorø og Næstved.
Hans orienterede om mange af de muligheder der er for at søge penge til
friluftsaktiviteter – eksempelvis er der Tipsmidlerne, Miljø-milliarden og landdistriktsmidler (EU-penge). I kommunerne er der også mange nye tiltag i forbindelse med den kommunalreformen, så kontakt gerne Hans, hvis I har ideer
eller hvis I vil have yderligere oplysninger og hjælp til at søge nogle midler til
jeres friluftsaktiviteter.
I den nordlige del af divisionen (Kalundborg kommune) er Søren Juul Nerenst
repræsentant.
Ad 11. Beretning fra Nekselø Spejdercenter
Der var ikke mødt en repræsentant op fra Nekselø Spejdercenter og dermed
var der heller ingen beretning.
Erik Becker fortalte lidt om centeret.
Ad 11. Eventuelt
Lilli – korpskonsulent på Sjælland – opfordrede interesserede til at melde sig til
Rejseholdet. Rejseholdet hjælper grupper i hele landet med at få flere medlemmer.
Du vil blive oplært i Rejseholdets fælles arbejdsmetode og rejser aldrig alene.
Kontakt: Udviklingskonsulent Tine Lind, DDS tlf.: 3264 0083 / tl@dds.dk
DC Michael efterlyste ½-delen af gruppeindberetningerne.
Der blev sagt tak til hyttefolk og divisionsledelsen med et Tjikkelikker.
Erik Becker fik en flaske GL. Dansk til 4. gilde for indsatsen på Oldebjerg.
Tak til Erik som dirigent og Inger som referent.
Mads overrakte Michael en gave som tak for indsatsen som DC – en grillbog
og grillspyd.

Efter divisionsrådsmødet – var der indlæg omkring SPEJD 2020 ved:
Hanne fra korpsledelsen og konsulent Lilli.
Divisionsrådsmødet sluttede med »Spejderbror«.
Antvorskov division den 29. marts 2007
Erik Becker
Dirigent

Mads Bidstrup		 Inger Juul
Divisionschef		 Referent
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Det Danske
Spejderkorps

Divisionens hytter og lejrpladser
Kobækhytten:
Bjarne Madsen, Næstvedvej 72, 4230 Skælskør		
lb-brus@stofanet.dk
Udlejning: Karen Christensen, Gormsvej 14, 4200 Slagelse
Oldebjerg:
Erik Becker, Lillerisvænget 3, 4200 Slagelse		
becker@post.tele.dk
Spejd-Niløse:
Søren Juul Nerenst, Søkrogen 16, 4281 Gørlev		

58 19 67 20
58 52 80 66

58 54 84 28

58 85 51 06

Til gruppeledere, -kasserere og -styrelsesformænd
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•

Udnævnelser af en helt ny leder foretages i Blåt Medlem.

•

Ændring af leders funktion, adresse, tlf. nr. samt registrering af seniorer
sendes til: Korpskontoret via GL.

•

Gruppeindberetninger sendes til: DC Mads Bidstrup.

•

Medlemsstatistik pr. 1. januar + 1. maj + 1. oktober sker i Blåt Medlem.
Husk at holde gruppens oplysninger opdaterede.
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Kalender-blokken
2007
Juni

1-3
Divisionsledelseskursus
(Divisionsledelsen)
9-10
Fønikslejr for minierne
(Minier)
Juli
4
Divisionsledelsesmøde
(Divisionsledelsen)
	21-28
Divisionssommerlejr
(Alle)
August 1	Sunrice			
(Alle)
	25	Reload			
(Alle)
	25	Solaris (www.Solaris.dk)
(spejder)
30	Netop3 møde
Sept.
1
Deadline til De Grå
5
Divisionsledelsesmøde
(Divisionsledelsen)
7-9	Kursusmarked		
(Alle)
10
Hyttudvalgsmøde		
(Hytteudvalg)
15-16	Juniorweekend		
(Junior)
17
Forbered. t/Korpsrådsmøde (Korpsrådsmedlemmer)
	21
Lederhygge for minilederne
	21-23	Nathejk (www.nathejk.dk)
(Spejder)
	22-23
Miniweekend		
(Mini)
	29-30	Korpsrådsmøde		
(Korpsrådsmedlemmer)
Okt.
6-7	Sjællandsløbet (www.antvorskovdivision.dk) (Spejder)
	24
Fællesledermøde		
(Alle)
Nov.
1
Deadline til De Grå
	2-4	Junior PL/PA kursus
(Junior PL og PA)
10-11
DC Møde			
(DC)
Dec.
5
Divisionsledelsesmøde
(Divisionsledelsen)

2008

Januar

5
Fællesledermøde 		
5	Nytårstaffel		
Marts
5
Divisionsledelsesmøde
	27
Divisionsrådsmøde		
	29
Lederarrangement
April
4-6
Forårsturnering		
5-6
Fora/lederarrangement
	27	Juniorturnering		
Maj
17-18
DC Møde			
	23-24
Divisionsledelsesmøde
Juni
7-8
Fønixlejr			
Sept.
13-14	Juniorweekend		
19
Minihyg			
	20-21
Miniweekend		
	26-28	Korpsrådsmøde		
Okt.
4-5	Sjællandsløb		
Nov.
14-16
DC-møde/Diviledelsesfora

2009
Juli

15-23

Blå Sommer 2009

(Alle)
(Alle)
(Divisionsledelsen)
(Alle)
(Storspejdere)
(Alle)
(Juniorer)
(DC)
(Divisionsledelsen)
(Mini)
(Junior)
(Miniledere)
(Mini)
(Korpsrådsmedlemmer)
(Spejder)
(Divisionsledelsen)
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Divisionsledelsen:
DC Mads Bidstrup
Drosselvej 12, 4270 Høng	26 55 10 72		
				
DK Else-Marie Bak Pedersen	Slotsvænget 60, 4200 Slagelse
58 53 06 74		
(Mikro/Spejd) Stine Louise Nielsen Vedelsgade 26, 2.mf., 4180 Sorø	26 80 54 84		
(Mini) Louise Toftebjerg Andersen	Skovlyporten 7, 1., lejl.9, 2840 Holte 60 62 03 81		
(Mini/Jun) Stine Lambert Nielsen	Syrenvænget 3, 4270 Høng	20 71 46 78		
(Junior) Lisbeth Bak Sørensen
Bjergbygade 15, 4200 Slagelse
58 53 02 38 3121 0238
Nadia Hejgaard Jensen
Færøvej 16, 3. sal tv., 4200 Slagelse 58 52 15 39	28 50 27 35
(Senior) Peter Sørensen
Bjergbygade 15, 4200 Slagelse
58 53 02 38	22 47 87 38

bidstrup@hongnet.dk
mdb@pwc.dk
else-marie.oo1@stofanet.dk
sln@e-team.dk
lta@e-team.dk
sln@hongnet.dk
lisbeth_peter@mail1.stofanet.dk
hejgaard3@yahoo.com
lisbeth_peter@mail1.stofanet.dk

