
   

Spejdernes bestyrelse 

Torsdag d. 30. marts 2017 kl. 20.30-22.00 

Sted: Skype 

Deltagere: Michael Seeberg (fra pkt. 6), David Hansen, Christina Palmstrøm, Erling Birkbak, Stefan R. 

Hansen, Julie Fink, Niels Dam (ordstyrer) og Thea Hass (referent) 

Ikke til stede: Signe Bernhard 

 

REFERAT 

 

Pkt. Indstilling 

1 Godkendelse af dagsorden 
 

 Referat: 
 
Dagsorden godkendt 
 

2 Godkendelse af referat fra sidste møde 
 

 Referat: 
 
Godkendt 
 

3 Opsamling på Årsmødet 
 

 Referat: 
 
Spejderne holdt årsmøde og generalforsamling på Houens Odde d. 10.-11. marts 2017 med i alt 
næsten 60 deltagere. 
 
Referat fra generalforsamlingen og andre relevante materialer fra årsmødet er lagt på 
hjemmesiden.  
 
Der er sendt evalueringsskema ud til alle årsmødedeltagerne, og svarene viser, at der er forskellige 
holdninger til vægtningen af tid til de enkelte dagsordenspunkter, og generelt et ønske om at have 
mere tid til det sociale på tværs af korpsene. 
 
Evalueringen indgår som grundlag både for planlægningen af årsmødet til næste år, og 
planlægningen af den kommende strategidag.  
 

4 Opsamling på komite-mødet 
 

 Referat: 
 



   

Der blev afholdt komitémøde på Amalienborg onsdag d. 8. marts 2017.  
 
Generelt var det et meget positivt møde, som gav gode input til det fortsatte arbejde. 
 

5 Status på organiseringsdrøftelserne 
 

 Referat: 
 
Der pågår drøftelser mellem repræsentanter fra bestyrelsen og 
korpsledelserne/hovedbestyrelserne om den fremtidige organisering af Spejderne.  
 
Det har været et godt forhandlingsforløb, hvor Spejderne er kommet med oplæg til diskussioner, 
først i en meget åben drøftelse, og så gradvist mere indsnævret for at nå en beslutning. 
 
Der stiles mod en enighed om den fremtidig organisering inden d. 1. april 2017, hvorefter 
udpegningerne finder sted i løbet af april måned.  
 

6 Spejdernes Lejr – aktiviteter ifht. Spejdernes bestyrelse 
 
I forhold til bestyrelsens rolle på Spejdernes Lejr ser det overordnede program på nuværende 
tidspunkt således ud: 
 

 Mandag: Erhvervskonference 

 Tirsdag (og evt. torsdag formiddag): Workshops for gruppeledere mfl. om metaanalysen og 
gruppeudviklingsstrategi 

 Onsdag: Borgmesterdag 

 Torsdag: Reception 
 
På borgmesterdagen om onsdagen bliver der sandsynligvis afholdt en workshop om 
eftermiddagen om samskabelse: hvad bidrager spejderne med i kommunen, og hvad bidrager 
kommunen med til spejderne? Her vil det være oplagt for bestyrelsen at deltage.  
 
SL har fået lavet en Epinion-analyse om kendskabet til spejderne i kommunerne, og borgmestrenes 
syn på spejderne. SL vil derfor arrangere et møde (skype eller fysisk møde) inden lejren for 
Spejdernes bestyrelse og spejdercheferne om resultatet, og her vil SL også fortælle mere om 
bestyrelsens rolle på lejren. 
 
I forberedelsesfasen vil bestyrelsen især være involveret ifht. Erhvervskonferencen, som vi 
kommer til at stå som værter for, jf. min tidligere mail om dette. 
 
Julie har meldt sig til opgaven, og Erik Friis har også stillet sig til rådighed. Erling vil gerne være 
med på sidelinjen. Jeg vil derfor foreslå, at vi nedsætter en ad hoc-arbejdsgruppe under 
bestyrelsen, som varetager opgaven.  
 
 

 Referat: 
 
Bestyrelsens opgaver i forbindelse med SL2017 blev drøftet, og der blev nedsat en arbejdsgruppe til 
medvirken til forberedelse af erhvervskonferencen.  



   

 

7 Evaluering af Spejdernes Lejre 
 
 

 Referat: 
 
Bestyrelsen ønsker at lave en metaevaluering af Spejdernes lejre, som kan medvirke til at danne 
grundlag for en beslutning i foråret 2018 om afvikling af nye lejr(e).  
 
Det vil ikke være en evaluering af SL2017 i sig selv, for denne opgave ligger implicit i lejren, og 
gennemføres af lejren selv, men en evaluering i helikopterperspektiv, i forhold til om lejrene gør en 
forskel ifht. at binde korpsene sammen, at skabe værdi eksternt osv., set i lyset af den investering, 
der foretages, både af penge og frivilligkræfter. 
 

8 Ungdomsøen – organisering af Spejdernes indsats 
 
 

 Referat: 
 
Der skal fokus på udviklingen af aktivitetskoncepter til øen, og på længere sigt også fokus på 
interessenter og samarbejdspartnere. Vi skal også huske det gode netværk fra tidligere seancer 
som fx VIP-dagen.  
 
Organiseringen skal være så enkel som mulig, og med en klar kobling mellem grupperne og 
bestyrelsen, og sammenhængen til Middelgrundsfonden.  
 
Der lavet et udkast til kommissorium for en arbejdsgruppe.  
 

9 Overdragelse af opgaver – orientering fra arbejdsgruppen  
 

 Referat: 
 
Der er planlagt en proces for arbejdet frem til sommerferien, hvor der ses på de forskellige typer 
aktiviteter/opgaver.  
 

10 Spejderne-beklædning 
 

 Referat: 
 
Der blev nedsat en arbejdsgruppe til at se på behovet og mulighederne for beklædning med 
Spejdernes logo. 
 
 

11 Status på Explorer Islands 
 

 Referat: 
 
Arbejdet omkring Explorer Islands begynder for alvor at tage form. Der er nedsat en styregruppe, 
der er kommet godt i gang, og en projektgruppe til den første Explorer Islands, der afvikles på 



   

Roskilde Festivalen 2017. Temaet for Roskilde Festivalen bliver ”fællesskaber”, mens FN’s 
verdensmål bliver temaet for den næste Explorer Islands på Spejdernes Lejr.  
 

12 Orientering om personalesituationen 
 

 Referat: 
 
Taget til orientering. Der er annonceret efter en ny praktikant til efteråret, og der bliver ansat en 
student midlertidigt til partnerskaber omkring Explorer Islands på Spejdernes Lejr. 
 

13 Eventuelt 
 

 Referat: 
 
Spejdernes deltagelse på DBS’ årsmøde blev drøftet.  
 
 

 

 


