Spejdernes bestyrelse
Tirsdag d. 23. maj 2017 kl. 20.30-22.00
Sted: Skype

REFERAT
Deltagere: David Hansen, Morten Junget, Julie Fink, Niels Dam (ordstyrer), Stefan R. Hansen, Erik Friis, Erling
Birkbak & Thea Hass (referent)

Pkt.
1

Indstilling
Godkendelse af dagsorden
Referat:
Godkendt

2

Godkendelse af referat fra sidste møde:
Referat:
Godkendt

3

Relationen mellem Spejderne og spejderchefkredsen
Der er udarbejdet et oplæg til at beskrive samspillet mellem Spejderne og spejderchefkredsen,
som skal drøftes med spejderchefkredsen på mødet d. 31/5.
Elementerne i forslaget er bl.a.:
• At Spejdernes bestyrelse skal være fast repræsenteret på alle møder i
spejderchefkredsen
• At Spejderne holder spejdercheferne løbende orienteret om alle væsentlige forhold på
de løbende spejderchefmøder
• At Spejderne to gange årligt inviterer alle korpsledelser/hovedbestyrelser til et fælles
fysisk møde, hhv. årsmødet i foråret, og et halvårsmøde i efteråret.
• At spejderchefkredsen fungerer som sparringsorgan for Spejderne i strategiske
sammenhænge, men at spejderchefkredsen ikke har noget formelt beslutningsorgan.
Samtidig er spejderchefkredsen et oplagt forum til at koordinere tids- og procesforslag
ifht. forhandling af rammeaftaler, budget, organisering mm.
Referat:
Oplægget blev godkendt med enkelte tilføjelser.

4

Explorer Islands – status fra styregruppen

Styregruppen for Explorer Islands har givet en status for deres arbejde med at udvikle
konceptet, og gøre det klar til et bredere ”udbud” i forlængelse af Spejdernes Lejr.
Styregruppen består af Mette Arleth, Anne Sandbeck og Rikke Fleron, og med tæt koordinering
til Kasper Rolle.
Referat:
Status fra styregruppen taget til efterretning
5

Erhvervsevent på Spejdernes Lejr mandag den 24. juli
Programmet for erhvervseventen er på plads og invitationer sendt ud til erhvervslivet. Blandt
talerne er HKH Prinsesse Benedikte, Finansminister Kristian Jensen og Formand for
Middelgrundsfonden Lasse Bolander.
Referat:
Bestyrelsen tog status til efterretning.

6

Ny bestyrelse
Sammensætningen af den ny bestyrelse er nu faldet endeligt på plads, og første møde for hele
den nye bestyrelse er indkaldt mandag d. 26. juni kl. 17-21 på Holmen.
Referat:
Program for mødet d. 26. juni blev drøftet

7

Dato for årsmødet
Det foreslås, at årsmødet for 2018 afholdes d. 9.-10. marts 2018.
Referat:
Datoen blev godkendt.

8

Henvendelse fra tværkorpslig programgruppe
Spejderne har fået en henvendelse fra en tværkorpslig programgruppe, som på et
netværksmøde har identificeret tre mulige programindsatser i regi af Spejderne:
1. Spejderne som afsender på WAGGGS og WOSM-materiale
2. Programstof og aktivitetsmateriale til Ungdomsøen
3. Fokus på trivsel i korpsene
Referat:
Bestyrelsen var enige om det positive i, at frivillige har lyst til at engagere sig i udviklingen af det
fælles spejderarbejde og Spejderne.

I forhold til pkt. 1 var der enighed om, at denne ide ligger lige for, og at det allerede er foregået
på denne måde, blot efter beslutning i spejderchefkredsen.
I forhold til pkt. 2 kunne det være interessant at spille den tilbage til gruppen ifht. et konkret
forslag til, hvordan et sådant arbejde kan aktiveres i fælles regi, og så organisere det som en
projektgruppe under Ungdomsø-gruppen.
I forhold til pkt. 3, så tager Spejderne det med i de videre fundraisingideer.

9

Overdragelse af opgaver fra spejderchefkredsen til Spejderne
Den nedsatte arbejdsgruppe har lavet et forslag til en plan for opgaveoverdragelse
Referat:
Bestyrelsen tilsluttede sig oplægget med enkelte ændringer. Oplægget sendes til
spejderchefkredsen til drøftelse på mødet d. 31/5.

10

Foreløbig opsamling fra strategi-workshops
Første strategiworkshop er afviklet i Århus med ca. 20 deltagere. Næste workshop er på
Frederiksberg d. 7. juni.
Referat:
Drøftet. På workshoppen blev der bl.a. efterlyst en høj grad af åbenhed og kommunikation om
Spejderne.

11

Eventuelt
Referat:
Morten orienterede om, at Hovedbestyrelsen i KFUM-Spejderne ønsker at afvikle en
gruppeledelseskonference i foråret 2018, og om det vil være interessant at gøre det i regi af
Spejderne. Den umiddelbare respons var, at det vil være interessant, og at det ligger fint i
forlængelse af gruppeudviklingsstrategien.

