
   

Spejdernes bestyrelse 

20. august 2019 kl. 20.00-22.00 

Telefonmøde 

 

REFERAT 

Deltagere: David Hansen, Morten Junget, Lisbet Trap-Jensen, Erik Friis, Erling Birkbak, Hans Henrik 

Halvbjørn & Thea Hass (referent) 

Afbud: Signe Lund Christensen, Christina Palmstrøm, Kristine Clemmensen-Rotne, Stefan R. Hansen 

 

Pkt. Dagsordenstekst/Indstilling 
 

1.  Godkendelse af dagsorden 
 
Direktøren indstiller: 

• At dagsordenen godkendes 
 

 Referat: 
 
Dagsorden godkendt 
 

2.  Godkendelse af referat fra sidste møde d. 27. juni 2019 
 
Direktøren indstiller: 

• At referaterne godkendes 
 

 Referat: 
 
Referaterne godkendt 
 

3.  Morten Junget på barselsorlov 
 
Morten Junget har meddelt, at han går på barselsorlov medio september.  
 
Formandskabet og tovholderne er i gang med at afsøge mulighederne for hvordan 
situationen håndteres bedst muligt. På mødet d. 7.-8. september er der mulighed for at 
gå mere ind i en drøftelse af forløbet.  
 
Formandskabet indstiller: 

• At bestyrelsen tager barselsorloven til orientering 
 

 Referat: 
 



   

Morten Junget orienterede. Der er dialoger i gang, som skal føre til en god løsning.  
 
Taget til orientering, og genoptages på næste møde.  
 

4.  Program for Sensommermødet 
 
Der vil være fire spor på Sensommermødet, som deltagerne vælger sig ind på i 
forbindelse med tilmeldingen: 
 

• Folkemøde – Den politiske delegation (Stefan) 

• Strategifornyelse (Erik & Erling) 

• Gruppeudvikling – vidensdeling (Christina & Mikkel) 

• Organisering (Lisbet og Thea) 
 
 
Årsmøde PLUS-patruljen indstiller: 
 

• At bestyrelsen glæder sig til sensommermødet 
 
 

 Referat: 
 
Lisbet Trap-Jensen orienterede. Programmet er sendt ud, og tilmeldingerne er på vej ind. 
Der sendes en reminder ud torsdag d. 22. august.  
 
Bestyrelsen bifalder, at sensommermødet foregår i parallelle spor, så der bliver 
mulighed for at deltage i drøftelser i mindre patruljer.  
 

5.  Spejderchefmøde d. 22. august 
 
Der er møde i spejderchefkredsen d. 22. august. Bestyrelsens egen deltagelse skal 
afklares endeligt. 
 
Direktøren indstiller: 

• At bestyrelsen aftaler deltagelsen på spejderchefmødet 
 

 Referat: 
 
Fra bestyrelsen deltager David, Morten, Kristine, Erling, Erik og Stefan. Morten når først 
frem til kl. 18.00. 
 

6.  Status for UNICEF-samarbejdet 
 
Der har været afholdt møde mellem UNICEF-arbejdsgruppen (Alice Linning og Anne 
Lintrup), David og UNICEF.  
 
Efterfølgende er Erik Friis blevet koblet på processen, og har påtaget sig at skrive et 
udkast til en samarbejdsaftale, der kan drøftes dels i bestyrelsen, og dels på 
spejderchefmødet d. 22. august. 



   

 
Erik har fremsendt en indstilling til bestyrelsen, og et udkast til samarbejdsaftale.  
 
Direktøren indstiller: 

• At bestyrelsen drøfter udkastet til samarbejdsaftale, med henblik på den 
efterfølgende drøftelse på spejderchefmødet d. 22. august 

 

 Referat: 
 
Bestyrelsen bakker op om udkastet, men ser fortsat et behov for præcisering af, hvilke 
aktiviteter, der kan være relevante at fokusere på i det videre arbejde. Desuden 
efterlyses en opstramning af formålet, så vægten i højere grad bliver lagt på aktiviteter 
frem for formidling af viden om børnekonventionen. 
 
En endelig aftale fremlægges til godkendelse efter næste møde med UNICEF, som er 
aftalt til september måned.  
 

7.  Input til møde i Spejderkomiteen  
 
Spejderkomiteens næste møde afholdes mandag d. 30. september kl. 10-12.  
 
Bestyrelsen bedes komme med input til relevante emner til mødet, som kan 
videreformidles til komiteens sekretær. 
 
Direktøren indstiller: 

• At bestyrelsen drøfter relevante emner til mødet i spejderkomiteen 
 

 Referat: 
 
Bestyrelsen kom med en række forskellige forslag til emner til mødet 
 

8.  Folkemødeevaluering – generelt 
 
Evalueringen af årets Folkemøde er i gang på to planer: 
 

1. Projektlederne evaluerer folkemødedelegationen og delegationens arbejde  
2. Spejderchefkredsen og Sensommermødet evaluerer Den politiske delegation, 

på baggrund af input fra deltagerne i delegationen (se næste punkt på 
dagsordenen) 

 
Ad 1. 
Evalueringen af folkemødedelegationen er stort set færdig, og rekrutteringen til næste 
års styregruppe og arbejdsgrupper er sat i gang. I hovedtræk foretages følgende 
ændringer: 
 

• Dysten nedlægges som selvstændig disciplin. Det frigiver pladser og økonomi til 
at styrke den øvrige deltagelse, og dystens særlige fokus på spejdermetoden og 
spejderfærdigheder indtænkes i højere grad i vores øvrige programpunkter.  



   

• Kommunikation styrkes, med flere skrivende deltagere, og eventuelt også 
videohold, og opgaverne præciseres tydeligere på forhånd. 
Kommunikationsholdet er på meget hårdt arbejde på selve Folkemødet, og har 
stort set ikke fri undervejs.  

• Politik & Program ændres til Program & Relationer, og kobles tættere på Den 
politiske delegation, så Den politiske delegation er med til at sætte retningen 
for vores egne programpunkter på stadepladsen.  

• Budskabsmatrix og centrale deltagere i Den politiske delegation skal være på 
plads tidligere, så vi kan spille os mere på banen ifht. andre organisationers 
debatter 

• Bussen til næste år bliver fra København til Ystad, og så sender vi deltagere fra 
Fyn og Jylland med tog onsdag aften til København, og med overnatning på 
Holmen. På den måde kan vi komme tidligere afsted torsdag morgen, og 
forhåbentlig også tidligere hjem søndag (afhænger af, hvornår vi kan få 
færgebilletter).  

 
Direktøren indstiller: 

• At bestyrelsen tager rammen for næste års Folkemøde til efterretning 
 

 Referat: 
 
Taget til efterretning. 
 
Bestyrelsen drøftede, hvordan vi kan blive bedre til at dyrke og følge op på relationer på 
Folkemødet. Det er uklart, hvem der har ejerskabet til de relationer, vi skaber på 
Folkemødet, og hvordan vi følger op. 
 
Det er svært at følge op på de mange ”løse” kontakter, der bliver skabt undervejs, men 
som ikke er af strategisk betydning. Derfor kan der være behov for at vi koncentrerer os 
mere om nogle færre, men vigtige relationer.  
 
 

9.  Folkemødeevaluering – Den politiske delegation 
 
Stefan R. Hansen har udarbejdet to evalueringsdokumenter fra Folkemødet vedr. Den 
politiske delegation: 
 

• Dels en egentlig evaluering af Den politiske delegation, med forslag til, hvordan 
delegationens arbejde kan forstærkes 

• Dels en opsamling på arbejdet i de tre patruljer, som Den politiske delegation i 
år var inddelt i, baseret på patruljernes eget input 

 
Det er ikke tanken, at bestyrelsen foretager en selvstændig drøftelse/evaluering af Den 
politiske delegation, men at dette foregår på mødet i Spejderchefkredsen d. 22. august, 
og på Sensommermødet i september. Bestyrelsen kan dog komme med input til Stefan, 
hvis der er noget, der skal tages højde for i tilrettelæggelsen af processerne på de to 
møder. 
 
Direktøren indstiller: 



   

• At bestyrelsen kommer med eventuelle processuelle kommentarer, som Stefan 
kan tage med i den videre planlægning af Spejderchefmødet og 
Sensommermødet 

 

 Referat: 
 
Bestyrelsen drøftede, om Folkemødet giver nok værdi for pengene. På nuværende 
tidspunkt er svaret ”ja”, men vi skal løfte niveauet i de kommende år for at fastholde 
det. 
 
For nogle år siden var formålet at gøre Spejderne kendte, og slået brandet fast. Det har 
vi gjort nu, og vi er nået til næste skridt, hvor vi skal være mere offensive på nogle 
udvalgte dagsordener. Det er godt, hvis vi kan starte det arbejde allerede på 
Sensommermødet, og gøre vinklerne skarpere.  
 

10.  Deltagelse på efterårets møder i korpsregi 
 
I efteråret 2019 er der følgende korpsarrangementer, som Spejderne deltager i:  
 

• KFUM-Spejdernes Landstræf, d. 27.-29. september 
 

• Dansk Spejderkorps Sydslesvigs Korpsrådsmøde, d. 26. oktober 
 

• Det Danske Spejderkorps’ Korpsrådsmøde, d. 15.-17. november 
 

• De grønne pigespejderes Nyborg Strand Kursus, d. 23.-24. november 
 
Spejdernes temaer til efterårets møder er: 

• Gruppeudvikling – vidensdeling el. lokal pulje 

• Strategiproces 

• Ungdomsøen – åbning og status 
 
Direktøren indstiller: 

• At bestyrelsen giver til kende hvilke møder hver enkelt deltager i 
 

 Referat: 
 
Bestyrelsen drøftede deltagelsen på efterårets møder.  
 
Hans Henrik Halvbjørn orienterede om, hvordan Patruljen for korpsrelationer forsøger at 
tilpasse Spejdernes bidrag til de enkelte korps’ egne temaer for det pågældende 
arrangement, så vi så vidt muligt prøver at koble os på korpsets eget tema. 
 

11.  Orientering om Hensigtserklæring om samarbejde mellem WWF Verdensnaturfonden 
og Foreningen Spejderne 
 
I november 2017 indgik WOSM og WWF en aftale om at skabe et internationalt 
partnerskab. Herefter har nationale organisationer i flere lande indgået aftale om 
konkrete aktiviteter. Efter intern dialog mellem DSC – Danish Scout Council og 



   

SPEJDERNE var der enighed om, at WWF’s partner i Danmark er SPEJDERNE, således at 
alle spejderkorps kan deltage i samarbejdet. 
 
Siden er der arbejdet på at finde frem til kernen i et eventuelt samarbejde. Det har nu 
udmøntet sig i en Hensigtserklæring, som er indgået mellem parterne, hvor 
”biodiversitet” er valgt som ramme og tema for samarbejdet.  
 
På baggrund af Hensigtserklæringen kan det videre arbejde med udmøntningen gå i 
gang i løbet af efteråret. 
 
Direktøren indstiller: 
 

• At bestyrelsen tager hensigtserklæringen til efterretning 
 

 Referat: 
 
Taget til efterretning. 
 

12.  Orientering om BlivSpejder-kampagne 
 
I løbet af august måned iværksættes der en landsdækkende BlivSpejder-kampagne. 
 
Kampagnen er bygget op over en hjemmeside, blivspejder.dk, som baptistspejderne 
venligst har udlånt til formålet.  
 
Hjemmesiden er bygget op med en stærk visuel identitet, som er lettere end Spejdernes 
og korpsenes normale hjemmesider, og derfor egner sig godt til kampagner målrettet 
(endnu-)ikke-spejdere. På længere sigt kan hjemmesiden også bruges til andre fælles 
kampagner, til promovering af Sov Ude eller lignende tværkorpslige tiltag. 
 
Det markante indhold på hjemmesiden er et kort, hvor alle spejdergrupper i Danmark 
og Nordtyskland er indtegnet, så man som interesseret let kan finde den nærmeste 
spejdergruppe i forhold til egen bopæl. Kortet baserer sig på korpsenes oplysninger om 
grupperne, og er testet og fejlrettet hen over sommeren, men det må forventes, at der 
fortsat er grupper, der enten ikke kan finde sig selv på kortet, eller står opført med 
forkerte oplysninger.  
 
Kampagnen bliver iværksat på Instagram, Facebook og YouTube, og er primært 
målrettet kvinder (mødre) i alderen 28-40 år.  
 
Kampagnen er idé-mæssigt udviklet af Spejderne i samarbejde med korpsenes 
kommunikationsfolk som en del af projektet ”Ny Fortælling”.  
 
Direktøren indstiller: 
 

• At bestyrelsen tager kampagnen til efterretning  
 

 Referat: 
 



   

Taget til efterretning.  
 

13.  Status fra sekretariatet 
 
Direktøren indstiller: 

• At bestyrelsen tager status til orientering.  
 

 Referat: 
 
Taget til orientering. 
 

14.  Næste møde/møder: 
 
Møderækken for resten af 2019 ser således ud: 
 

• September: 6.-8. september, i forlængelse af sensommermødet 

• Oktober: torsdag d. 3. oktober kl. 20-22 

• November: fredag d. 1. – lørdag d. 2. november 

• December: torsdag d. 5. december kl. 20-22 
 
 

 Referat: 
 
Taget til orientering. 
 

 Punkter til kommende møde/møder: 
 

 Referat: 
 
Bestyrelsen supplerede med yderligere punkter til efterårets møder 

 

 


