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Referat fra 

Ekstraordinært Repræsentantskabsmøde 2018 

i foreningen Spejdernes Lejr  
 

Mandag den 30. april 2018, kl. 18.30, Spejdercenter Holmen. 

 

Til stede: Der var repræsentanter fra alle fem medlemmer af foreningens Spejdernes Lejr til stede. 

Hvert medlem har én stemme.  

 

Der blev efter ønske fra forsamlingen byttet om på punkt 2 og 3, således at dagsordenen var:  

1. Valg af dirigent og referent 
2. Aftale om fordeling af overskud fra SL2017 
3. Fastlæggelse af fordelingsnøgle 
4. Eventuelt 
 

Ad 1) Valg af dirigent og referetn. 

Birgitte Meisner blev valgt til dirigent og Thomas Lynderup Kirkeskov blev valgt som referent. 

 

Ad 2) Aftale om fordeling af overskud fra SL2017 

Den af forhandlingsorganet fremlagte aftale mellem de fem spejderkorps blev tiltrådt af Dansk 

Spejderkorps Sydslesvig, Danske Baptisters Spejderkorps, De grønne pigespejdere, KFUM-

Spejderne i Danmark og Det Danske Spejderkorps.  

Det betyder at overskuddet fra Spejdernes Lejr 2017 fordeles som følger: 

1. Det samlede overskud tilbageføres til korpsene i overensstemmelse med den 

fordelingsnøgle, som findes i entrepriseaftalen for Spejdernes Lejr 2017. Når der i 

nedenstående henvises til en fordelingsnøgle, henvises til denne.  

2. Korpsene forpligter sig på at anvende størstedelen af det tilbageførte overskud på fælles 

projekter, som beskrevet i det efterfølgende. Fordelingen mellem korpsene baserer sig på 

den aftalte fordelingsnøgle. 

a. Korpsene indskyder i alt DKK 6,5 mio.  til Foreningen Spejderne til forberedelse af 

kommende lejre og til at understøtte Foreningen Spejderne til at kunne arrangere 

kommende Spejdernes Lejre og øvrige store arrangementer i Foreningen Spejderne.  

i. Det er hensigten med investeringen af disse midler, at Foreningen Spejderne 

opnår et fundament til at minimere risiko og likviditetstræk på korpsenes 

økonomier 
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ii. Det er dermed også hensigten, at Foreningen Spejderne til stadighed har 

den økonomiske soliditet til at være ansvarlig for arrangementer af den 

størrelse som Spejdernes Lejre har – nu såvel som i fremtiden. 

iii. Det forventes, at Foreningen Spejderne med donationen opbygger en 

bæredygtig model, således at der efter Spejdernes Lejr i 2022 og 

efterfølgende er en passende likviditet, således at Spejdernes Lejres også i 

fremtiden kan afholdes uden økonomisk afhængighed af de respektive 

korps.  

iv. Korpsene forpligter sig til at tage stilling til, hvordan egenkapitalen i 

Spejderne forvaltes, såfremt Spejderne ophører med at arrangere 

Spejdernes Lejre, eller såfremt et eller flere korps udtræder af aftalen eller 

foreningen. Det sker i forbindelse med Spejdernes årsmøde 2019.  

b. Korpsene indskyder DKK 2,5 mio.  til Foreningen Spejderne til initiativer i 

forbindelse med Ungdomsøens åbning. Initiativerne er nærmere beskrevet i bilag A.  

c. Korpsene overfører ikke-afhentede Skejsere for samlet DKK 1.075.000  i ligelige dele 

til hhv.: 

i. Spejderhjælpen 

ii. Asocio 

iii. WOSM’s Messengers of Peace-projekt 

iv. WAGGGS’ Tænkedagsfond 

d. Korpsene anvender den resterende del af overskuddet til 

gruppeudviklingsaktiviteter. Hvordan, hvornår og i hvilket regi aftales nærmere 

senest til september 2018, men det forventes at en markant del udmøntes i fælles 

projekter. 

3. Korpsene bevarer DKK 1 mio. i korpsene til dækning af ikke-fakturerede allerede afholdte 

udgifter i forbindelse med afviklingen af SL2017. 

 

Aftalen træder i kraft, når den er tiltrådt af Hovedbestyrelserne/korpsledelserne i alle 

korps, og konfirmeres endeligt på det ekstraordinære repræsentantskabsmøde i 

Spejdernes Lejr d. 30. april 2018.  

 

Ad 3) Fastlæggelse af fordelingsnøgle 

Den i entrepriseaftalen angivne fordelingsnøgle benyttes fremadrettet.  

 

De grønne pigespejdere bad om at få kommunikationen vedr. overskuddet lagt ud på Spejdernes 

hjemmeside d. 1. maj, som korpsene derefter kan henvise til.  

 

Ad 4) Intet at referere.  
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Med venlig hilsen 

 

Birgitte Meisner Nielsen og Thomas Lynderup Kirkeskov 

 


