
   

Spejdernes bestyrelse 

Mandag d. 16. januar 2017 kl. 20.45-22.00 (Skype) 

 

Deltagere: David Hansen, Christina Palmstrøm, Erling Birkbak, Stefan R. Hansen, Signe Bernhard, Julie Fink, 

Niels Dam (ordstyrer) og Thea Hass (referent) 

Afbud: Michael Seeberg 

 

REFERAT 

 

Pkt. Emne 

1 Godkendelse af dagsorden 
 
Dagsorden blev godkendt 

2 Godkendelse af referat fra mødet d. 12 december 
 
Referatet blev godkendt 

3 Orienteringspunkter 
 
Ungdomsøen: 
Bestyrelsen vil i løbet af foråret tage hul på drøftelsen om, hvordan organiseringen på 
Ungdomsøen skal være. Det skal ske i samspil med Middelgrundsfonden.  
 
Meta-analyse og gruppeudviklingsstrategi: 
Der er nedsat en arbejdsgruppe, bestående af fire udviklingskonsulenter, som er begyndt at 
indsamle materiale til meta-analysen.  
 

4 Status på Explorer Islands 
 
Der har været indkaldt til et første frivilligmøde for at få nedsat en styregruppe for Explorer 
Island, og der er nu nedsat en gruppe, der består af Mette Arleth, Anne Sandbeck og Nanna 
Dahl. Styregruppen forsøger selv at rekruttere yderligere medlemmer til gruppen. 
 
Der er desuden nedsat en projektgruppe, som skal planlægge og afvikle de første Explorer 
Islands, som finder sted på Roskilde Festivalen og Spejdernes Lejr 2017. Projektgruppen består 
både af spejdere og af ikke-spejdere, og bliver ledet af Kasper Rolle, som er praktikant hos 
Spejderne. Ikke-spejderne i projektgruppen kommer fra hhv. Netværket af Ungdomsråd og 
Ungdomsbureauet. Der bliver rekrutteret frivillige til arbejdet i løbet af februar måned, og 
henvendelse kan ske til kasper@spejderne.dk  
 
Bestyrelsen besluttede desuden, at Spejderne også skal være til stede på Ungdommens 
Folkemøde, og at det evt. også kan være i form af en Explorer Island.  
 
 

mailto:kasper@spejderne.dk


   

5 Fondsansøgningen 
 
Status på fondsansøgningen blev drøftet. 
 

6 Opsamling på Spejderchefmødet d. 19. december 2016 
 
På spejderchefmødet blev det besluttet, at Folkemødet og Woop App overgår til Spejderne.  
 

7 Planlægning af årsmødet 2017 
 
Spejdernes årsmøde afholdes d. 10.-11. marts 2017 på Houens Odde.  
 
Forud for årsmødet skal der drøftes rammeaftale og budget, og det sker bl.a. ved et møde d. 9. 
februar 2017. Repræsentanter for bestyrelsen deltager inden i korpsledelses-
/hovedbestyrelsesmøder i alle korps.  
 
Der sendes invitationer ud til årsmødet i uge 6. På årsmødet vil der især blive sat fokus på 
strategi for Spejderne: hvad skal vi opnå i de kommende år? 
 

8 Planlægning af bestyrelsesmødet d. 11. februar 2017  
 
Bestyrelsen drøftede punkter til behandling på mødet d. 11. februar 2017.  
 

9 Organisering af Spejdernes bestyrelse 
 
Spejderne har nu rundet sit første leveår, og på den baggrund er der behov for at foretage en 
ny vurdering af bestyrelsens sammensætning og funktion. Erfaringerne fra det første år viser, at 
især spejdercheferne let bliver en flaskehals, i kraft af dobbeltmandatet mellem eget korps og 
Spejdernes bestyrelse. 
 
Bestyrelsen vil derfor fremlægge et forslag til ændret organisering forud for årsmødet til marts, 
som kan medvirke til at lette presset på spejdercheferne. 
 

10 Eventuelt 
 

 

 


