Referat fra Spejdernes ekstraordinære generalforsamling
Mandag d. 30. april 2018 kl. 19.00-20.00
Spejdercenter Holmen
Til stede: Repræsentanter fra Det Danske Spejderkorps, KFUM-Spejderne i Danmark, De grønne
pigespejdere, Danske Baptisters Spejderkorps og Dansk Spejderkorps Sydslesvig. Alle fem danske
spejderkorps som medlemmer af Spejderne var således til stede med hver én stemme.
Pkt.

Dagsordenspunkt og referat

1

Valg af dirigent og referent
Bestyrelsen indstiller:
• At generalsekretær Birgitte Meisner Nielsen vælges som dirigent,
• at generalsekretær Thomas Kirkeskov vælges som referent

Referat:
David Hansen startede med at byde velkommen på vegne af Spejdernes bestyrelse.
Herefter blev Birgitte Meisner Nielsen valgt som dirigent, og Thomas Lynderup Kirkeskov blev
valgt som referent.
Birgitte konstaterede, at generalforsamlingen er rettidig indkaldt med mindst 4 ugers varsel.
2

Beslutning om kommende fælles lejre
På den ordinære generalforsamling d. 9. marts 2018 blev følgende indstilling godkendt:
1. At fremtidige Spejdernes Lejre afholdes i regi af Spejderne. De nærmere rammer omkring
organiseringen, roller og beslutningskompetence for lejre skal defineres efterfølgende
2. At Spejdernes Lejre har til formål i væsentlig grad at bidrage til Spejdernes mission og
ambitioner
3. At den næste Spejdernes Lejr afholdes i 2022, og derefter med en fast cyklus indtil andet
besluttes.
4. At rammerne til entrepriseaftalen for lejren i 2022 godkendes på en ekstraordinær
generalforsamling mandag d. 30. april 2018 kl. 19.00
Spejdernes bestyrelse har efter generalforsamlingen nedsat en arbejdsgruppe, hvori
formandskabet for Spejdernes Lejre har deltaget. Arbejdsgruppen har udarbejdet oplæg til
organisering af kommende lejre, og disse oplæg er drøftet med korpsene i et forhandlingsforløb
hen over april måned, hvor der er skabt enighed om oplæggene.
Materialet til godkendelse består af:
• Rammeaftale for Spejdernes Lejre
• Skabelon for Lejrgrundlag (bilag 1 til Rammeaftale)

•

Organisering af Spejdernes Lejre – Uddybende notat (bilag 2 til Rammeaftalen)

Forhandlingsorganet har desuden drøftet cyklus for de kommende lejre, hvor drøftelsen primært
har koncentreret sig om en cyklus på enten 4 eller 5 år. Forhandlingsorganet er nået til enighed
om, at de næste lejre afholdes i 2022 0g 2026, og at der frem til Spejdernes årsmøde 2019
iværksættes en bredere analyse, som kan danne baggrund for beslutning om cyklus herefter.
Spejdernes bestyrelse indstiller:
• At Rammeaftale for Spejdernes Lejre med tilhørende bilag godkendes
• At Spejdernes Lejre afholdes i 2022 og 2026
• At der frem til Spejdernes årsmøde 2019 gennemføres en analyse af cyklus for
kommende lejre, som danner baggrund for beslutning om cyklus efter 2026

Referat:
Erling Birkbak og Erik Friis fremlagde forslaget til rammeaftale for Spejdernes Lejre inkl. bilag 1)
skabelon for lejrgrundlag og bilag 2) organisering af spejdernes lejre.
Rammeaftalen blev godkendt af generalforsamlingen. Der var et ønske om at rammeaftalen blev
læst igennem for korrektur, og det tilsluttede generalforsamlingen sig.
Herefter fremlagde Erling Birkbak overvejelserne bag fastlæggelse af cyklus for Spejdernes Lejre.
Det foreslås at lejrene afholdes i 2022, derefter 2026 og at der frem til Spejdernes
generalforsamling 2019 gennemføres en bredere analyse der kan skabe grundlaget for at
fastlægge en fremadrettet cyklus på denne generalforsamling. Bestyrelsens indstilling blev
tiltrådt af generalforsamlingen.
3

Procesplan for det videre arbejde med Spejdernes Lejre
Spejdernes bestyrelse har udarbejdet et forslag til procesplan for det næste år, som forelægges til
orientering.
Spejdernes bestyrelse indstiller
• At korpsene tager procesplanen til orientering
• At korpsene indstiller kandidater til Styregruppen senest d. 1. juni 2018

Referat:
Erik Friis fremlagde Spejdernes bestyrelses forslag til procesplan.
KFUM-Spejderne og De grønne pigespejdere ønskede at rykke tidsfristen 15 dage til d. 15. juni
2018 for at melde kandidater til styregruppen og lejrchefer ind. Dette indvilgede bestyrelsen i.
Det Danske Spejderkorps spurgte til ansættelsen af en sekretariatsleder d. 1. oktober med
hensyn til volumen i opgaveporteføljen. Bestyrelsen svarede, at der kun ansættes en
sekretariatsleder, såfremt der er det nødvendige volumen i arbejdsopgaver.
Dansk Spejderkorps Sydslesvig spurgte efter en profil og en opgavebeskrivelse til styregruppen,
og det indvilgede bestyrelsen i at udarbejde.
Generalforsamlingen tilsluttede sig procesplanen.

Med spejderhilsen

Dirigent, Birgitte Meisner Nielsen

Referent, Thomas Lynderup Kirkeskov

