
Forslag til udviklingsplan 2023-2024 KLITdivision 

 

Divisionsledelsens team-charter (Et Team Charter er et dokument, hvori teamet formaliserer 
aftaler om blandt andet teamets mission, vision, mål og normer. Det er relevant for alle teams, men 
især vigtigt for nye teams eller når et eksisterende team får nye medlemmer.): 

- Vi anerkender at nysgerrige voksne leger bedt. 

- I divisionsledelsen har vi et trygt fællesskab, som gør at vi kan udvikle, udrette og udskeje 

Divisionsledelsens spilleregler: 

- Man kan ikke lave spejderarbejde alene, så vi er altid mindst 2 på opgaverne. 

- Der skal altid være plads til sjov – det er bare noget vi leger 

Vores MISSION: 

”Spejdergruppe på månen” 

- Flere leger bedre 

- 1,2, mange 

- Vær forberedt 

Vores MÅL: 

En ny gruppe i 2023-2024 

-Være forberedte, når nogen er klar til at starte op via manual/drejebog ved opstart. 

Ting vi skal huske for at kunne nå i mål med ovenstående: 

- Vi skal huske også at sikre de 2 grupper vi har, også fortsat køre godt. 

- Vi skal videreudvikle på divisions fællesaktiviteter for ledere og spejdere. 

- Vi skal have en formidlingsplan 

- Vi skal være bevidste og have styr på vores rollefordeling. 

- Have en motivationsbaseret rollefordeling. Gøre det du er god til/kan se sig selv i. 

- Vi skal have lavet miliepæle, for at nå målet. Så det er skrevet ned og fordelt på 
divisionsledelsesmøderne i mindre bider, så det ikke går i stå. 

- Vi kan have prioritet A og B møder – A møderne er dem hvor det er super VIGTIGT at alle er der. 
Hvis alle ikke kan, må vi flytte mødet. 

- Det er vigtigt med referater – og læse forrige referat op på mødet, så vi kan se om vi har fået gjort 
det vi aftalte. 

- Vi skal gøre meget ud af at gøre opmærksom på det med at lege og have det sjovt. 

- Så vi skal genoplive traditioner og skabe nye i vores KLITBESK patrulje. Lave bjesk, styr på 

tørklæderinge, bruge patruljekassen til sjov, leg og inspiration, - og se kranvideoer 😉 

- Og så skal vi få tingene gjort – og hver især få gjort det vi har lovet og til tiden. 

 


