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10. marts 2018 

 

 

Referat fra  

Repræsentantskabsmøde 2018 i foreningen Spejdernes Lejr  

 

Repræsentantskabsmødet afholdtes fredag den 9. marts, kl. 2100 på Houens Odde i forbindelse med 

Spejdernes årsmøde.  

 

Dagsorden ifølge foreningens vedtægter: 

1. Valg af dirigent og referent 
2. Beretning fra Bestyrelsen, til godkendelse 
3. Regnskab, til godkendelse 
4. Væsentlige beslutninger om foreningens fremtid 
5. Behandling af forslag om vedtægtsændringer 
6. Budget til godkendelse 
7. Fastlæggelse af fordelingsnøgle 
8. Valg af Bestyrelse 
9. Valg af revisor 
10. Eventuelt 
 

Referat:  

1. Valg af dirigent og referent 
Bestyrelsen indstiller Niels Dam som dirigent og Grete Bækgaard som referent. 

Begge blev valgt. 

 

2. Beretning fra Bestyrelsen, til godkendelse 
 

Formændene Benny Agergaard og Rune Siglev fremlagde bestyrelsens mundtlige beretning 

suppleret med bidrag fra lejrcheferne Mia Lind Ibsen og Richard (Rikki) Engelholm. 

 
Følgende temaer blev berørt undervejs i fremlæggelsen: 

 
Denne bestyrelse trådte til ved repræsentantskabsmødet i marts 2016. På en for lejren 
meget kritisk tidspunkt. Det havde svært at få samlet et hold af frivillige i lejrledelsen. Der 
havde været et udfordrende samarbejdet mellem den oprindelige bestyrelse, de tidligere 
lejrchefer og den daværende sekretariatschef. Da denne bestyrelse og lejrchefer træder til 
er mange beslutninger truffet eller for sent at træffe. Vejen til i dag har derfor været lidt 
bumpet.  
 
SL2017 beviste, at Spejderne i Danmark er Danmarks stærkeste fælleskab. 5.000 frivillige 
skabte den hidtil største og bedste fælles lejr i Danmark med 37.000 deltagere. 
 
Opsamlende kan bestyrelsen og lejrcheferne se tilbage på: 
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• En sådan lejr fordrer rigtig store ressourcer 

• Historiske aktiviteter bidrog til dannelse 

• Adventure spejd gav ”kort og hårdt-oplevelser” 

• Skejserne er kommet for at blive 

• Maden bør der arbejdes videre med 

• Borgmesterdagen skal fortsætte 

• Økonomistyring skal styrkes - måske flere ansatte ressourcer 

• Oprydning og nedbrydning - skal styrkes og tænkes om 

• Entrepriseaftalen bør sætte nogle rammer for udvalgte overordnede politiske rammer og 
opgaver 

• Samarbejdet med Sønderborg Kommune har været rigtig godt 

• Dejligt at være nået ud til 37.000 deltagere  

• Benny 

• Et stærkt kommunalt partnerskab – Sønderborg Kommune brugte mange ressourcer 
OBS samme samarbejdsmodel kan ikke ukritisk anvendes sammen med andre kommuner 

• Funding gik betydeligt bedre end forventet de seneste 4 måneder op til lejren 
Stort potentiale og interesse for at gøre mere - men huske at sådanne samarbejder tager tid - 
lang tid 
 

Aftryk i omverdenen 

• Annonceværdi til 25 mio. Kr. - fra snobrød til DKs stærkeste fællesskab  

• Meget aktivitet på FB og lignende medier 
 

Konklusion 

• Leverede unikke deltageroplevelser 

• Skabte partnerskaber med stort potentiale 

• Gav et stærkt aftryk i omverdenen 
 
At sætte spor kan der entydigt sættes hak ved som udført 
 
Beretningen blev godkendt med klapsalve. 
En tak fra formanden for De grønne pigespejdere, Christina Palmstrøm. 
 
David Hansen, spejderchef hos DDS takkede specielt de to formænd Benny og Rune, der trådte til 
og reddede lejrplanlægningen ved en kæmpeindsats. 
 
Morten Trampedach Junget, formand for KFUM-Spejderne takkede og understregede, at lejren 
satte spor i børn og unge. 
 
Mikkel Nilsson, spejderchef i Danske Baptisters Spejderkorps understregede, at det var rart at 
være med og blive anerkendt på lige fod. 
 
Morten Højbjerg takkede formænd og lejrchefer. 
 
Tak også fra Dansk Spejderkorps Sydslesvig. 
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Beretningen blev godkendt. 
 
Se også evaluering og anbefalinger fra bestyrelsen i Spejdernes lejr, bestående af: 

 Bestyrelsens evaluering og anbefalinger, suppleret af: 

 Gennemgang af succeskriterier i entrepriseaftalen 

 Resultater fra lejrens partnerskaber 

 SWOT-analyse af samarbejdet mellem Spejdernes Lejr og Sønderborg Kommune 
 

3. Regnskab, til godkendelse 

Benny Agergaard indledte med at forsikre, at regnskabet er i orden.  

Der har verseret forlydende om, at der kunne sættes spørgsmålstegn ved dele af regnskabet for så 

vidt angår momsafregning. Denne dag den 9. marts 2018 er der indløbet garanti fra 

revisionsfirmaet om, at regnskabs- og momsregler er fulgt og at firmaet igen har konsulteret SKATs 

øverste myndighed på området og fået deres bekræftelse. 

 

Kontorleder Linda Galberg gennemgik regnskabet. 

 

Regnskabet blev godkendt. 

 

4. Væsentlige beslutninger om foreningens fremtid 
 

Udsat til det ekstraordinære repræsentantskabsmøde (planlagt til den 30. april 2018). 

 

5. Behandling af forslag om vedtægtsændringer 
Der forelå ingen forslag om vedtægtsændringer. 

 

6. Budget til godkendelse 
Bestyrelsen har ikke udarbejdet et forslag til budget for 2018. 

 

7. Fastlæggelse af fordelingsnøgle 
Fordelingsnøglen ajourføres i henhold til vedtægterne og behandles ligeledes på det 

ekstraordinære repræsentantskabsmøde. 

 

8. Valg af Bestyrelse 
Bestyrelsens medlemmer vælges ifølge vedtægterne for en 3-årig periode. De valgte medlemmer 

blev valgt på repræsentantskabsmødet i marts 2016, bortset fra DBS’ repræsentant, som blev 

indsat i bestyrelsen november 2016. 

 

Formændene har med dette repræsentantskabsmøde færdiggjort deres arbejde. 

 

9. Valg af revisor 
Revisionen foreslås genvalgt. 

Vedtaget ved klapsalve. 
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10. Eventuelt 

Rune og Benny takkede lejrcheferne for en fantastisk indsats med en personlig tale til dem hver 

især og en personlig boggave. 

Også Linda Galberg blev takket med en personlig tale og en velfortjent hængekøje. 

Bestyrelsen fik som afslutning også en tak, samt en lommebog + pen, hvor begge dele kan 

anvendes i al slags vejr. 

 

 

 

 

Referat: Grete Bækgaard Thomsen 

 


