
Divisionsledelsen holdt møde 15. april for at beslutte hvordan vi forholder os til vores  
kommende arrangementer og Covid-19.

Divisionsturneringen 
Vi har besluttet at aflyse denne, da vi endnu ikke til fulde kender de kommende regler for forsamlinger og hygiejniske 
forhold. Vi tror mange forældre vil holde deres børn hjemme af frygt, og vi er derfor bange for ikke at få særlig mange 
deltagere. Da vi i god tid skal afmelde hytten for at få pengene tilbage, har vi valgt aflysningen, for ikke at pålægge 
divisionen unødige store udgifter.

Amagerlejren 
Selvom reglerne for store forsamlinger i skrivende stund ikke er kendte har vi desværre også besluttet at aflyse 
denne. Overvejelserne har været mange:
To af de grupper vi forventede ville deltage, har meldt fra, fordi de ikke forventer at kunne deltage med ret mange 
deltagere. Tilbageværende tilkendegivelser kommer fra bare tre grupper, hvorved vi knap kan kalde det DIVISIONS-
sommerlejr.
Vi har reserveret hele Egemosen til sommerlejren. Det udgør en grundleje på kr. 43.000,-. Hvis økonomien skal 
kunne løbe rundt, er det nødvendigt med et deltagerantal på minimum 150 deltagere, og det mener divisionsledelsen 
er urealistisk. Dels skal de komme fra bare 3 grupper (plus det løse), dels har vi desværre en tro på at mange 
forældre vil springe årets sommerlejr over, af frygt for fortsat Corvid19 smitte. Da vi ligger før Egemosens normale 
lejre, har vi heller ikke tiltro nok til at centeret vil kunne leve op til de strengere regler for større forsamlinger, som vi 
forventer vil komme.
I det netop udsendte nyhedsbrev fra korpset står der at man skal slå koldt vand i blodet med hensyn til aflysninger, 
men der står også citat. Det vil også være hensigtsmæssigt at tænke over, hvordan man kan afholde lejr i regi af 
gren og gruppe i stedet for division for at minimere antallet af mennesker på den enkelte lejr.
Vi beklager aflysningen, da vi havde glædet os til dette arrangement, og efterhånden havde alle grundsten på plads. 
Men vi vil hellere melde ud i god tid, så grupperne har mulighed for at lave en plan B for deres sommerlejr.
I den forbindelse vil vi gerne nævne Divisionens grund/hytte Reden, som mulig plan B. Melder de resterende grupper 
ind på denne, vil Divisionen forsøge at bakke op om en alternativ lejr her, men på nuværende tidspunkt ikke nødven-
digvis kunne hjælpe med andet end koordination .

Regamamødet 
Regamamødet 11. maj er også aflyst, da vi ikke kender forsamlingsreglerne efter den 10/5. Desuden har vi indbudt 
en ekstern foredragsholder, som vi gerne vil kunne afmelde i god tid.

Divisionsrådsmødet 27. maj 
Vi regner med at kunne gennemføre dette møde så vi kan få det formelle på plads. 
Divisionsrådsmedlemmer er informeret om, at mødet er flyttet fra april til maj.

Skæg og Blålys 3. juni 
Regner vi ligeledes med at kunne gennemføre, dog med forbehold for myndighedernes udmelding.

Desuden… 
Efterårets divisionsture forventer vi stadig bliver gennemført, med de regler, der gælder til den tid. 
Vi er kede af aflysningerne i dette, ikke det mest opløftende nyhedsbrev, men vi håber i har forståelse for vores 
beslutninger.

Med sørgelige spejderhilsner, Divisionsledelsen
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