
   

Spejdernes bestyrelse 

Tirsdag d. 25. april 2017 kl. 20.30-22.00 

Sted: Skype 

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

Niels Dam (ordstyrer) & Thea Hass (referent) 

Afbud: Michael Seeberg 

REFERAT 

 

Pkt. Indstilling 

1 Godkendelse af dagsorden 
 

 Referat: 
 
Godkendt.  
 

2 Godkendelse af referater fra sidste møde: 
 

 Referat: 
 
Referat fra mødet d. 30. marts blev godkendt 
 

3 Strategidage i regi af Spejderne 
 
I forlængelse af årsmødet inviterer Spejderne til strategiworkshops i Odense, Århus og København 
i løbet af maj-juni måned. 
 
Formålet med strategiworkshoppen er at give deltagerne mulighed for at gå mere i dybden med 
udviklingen af kommende indsatser i regi af Spejderne, end Årsmødet gav mulighed for.  
 

 Referat: 
 
Programmet for møderne blev drøftet. Målgruppen er dels årsmødedeltagerne, og dels andre med 
interesse for strategiudvikling, især ledere.  
 

4 Kommunikationsstrategi for Ungdomsøen 
 
Middelgrundsfonden har udarbejdet en kommunikationsstrategi og visuel identitet for 
Ungdomsøen. Strategien omhandler Ungdomsøen, og er dermed overlappende mellem fonden og 
Spejderne, ligesom de foreslåede kommunikative indsatser vil være overlappende. 
 
Tanken er, at det vil være Ungdomsøens visuelle identitet, der skal anvendes, når vi laver indsatser 
i regi af Ungdomsøen, - dvs. at fx Explorer Islands skal anvendes Ungdomsøens visuelle identitet, 
og ikke Spejdernes. På den måde kommer Spejderne i høj grad også til at kommunikere under 
Ungdomsøens visuelle identitet. 



   

 

 Referat: 
 
Taget til orientering. 
 

5 Status på organiseringsdrøftelserne 
 
Inden påske blev der opnået enighed om den fremtidige organisering, og næste skridt er nu at få 
foretaget nyudpegninger til bestyrelsen.  
 

 Referat: 
 
Det forventes, at en ny bestyrelse er klar til at træde i kraft omkring medio maj måned.  
 

6 Status Erhvervskonference på Spejdernes Lejr 
 
 

 Referat: 
Der blev givet en orientering om arbejdet. Spejderne bliver med-værter på konferencen sammen 
med SL2017 og UC Syd. Konferencen skal sætte fokus på de kompetencer, man typisk har som 
spejder, og hvordan det kan anvendes i erhvervslivet.  
 

7 Meta-evaluering af Spejdernes Lejr 
 
Der er udarbejdet et kommissorium for en metaevaluering af Spejdernes lejre, som skal medvirke 
til at danne grundlag for beslutning til foråret 2018 om afholdelse af nye lejre. 
 

 Referat: 
 
Kommissoriet blev godkendt med enkelte rettelser.  
 

8 Ungdomsøen – organisering af Spejdernes indsats 
 
På sidste bestyrelsesmøde blev det besluttet at arbejde videre med et kommissorium for en 
arbejdsgruppe, der især skal have fokus på udvikling af aktivitetskoncepter til øen.  
 

 Referat: 
 
Beslutning blev udsat til næste møde.  
 

9 Spejderchefkredsen 
 
Sekretariatsansvaret for spejderchefkredsen er overgået til KFUM-Spejderne, med understøttelse 
fra Spejdernes sekretariat.   
 
I forhold til mødeaktiviteten lægges der op til to fysiske møder i resten af 2017: et aftenmøde i 
Odense d. 31. maj, og et spejderchefdøgn i august-september. Resten af møderne bliver på skype. 
Spejdernes bestyrelse skal til mødet d. 31. maj komme med et oplæg om samspillet mellem 
spejderchefkredsen og Spejderne.  



   

 
 

 Referat: 
 
Taget til orientering. På næste møde drøftes oplæg til drøftelse på spejderchefmødet d. 31. maj.   
 
 

10 Status fra direktøren.  
 

 Fondsansøgning 

 Status på personale  
 

 Referat: 
Taget til orientering. 
 

11 Eventuelt 
 

 Referat: 
Den politiske delegation til Folkemødet er inviteret til orienteringsmøde d. 30. maj på Spejdercenter 
CPH/Skype. 
 

 

 


