
   

Spejdernes bestyrelse 

3. oktober 2019 kl. 20.00 – 22.00 

Telefonmøde 

 

REFERAT 

Deltagere: David Hansen, Peter Stubkjær Andersen, Lisbet Trap-Jensen, Stefan R. Hansen, Erik Friis, Erling 

Birkbak, Christina Palmstrøm, Kristine Clemmensen-Rotne, Hans Henrik Halvbjørn & Thea Hass (referent) 

Afbud:  

 

Pkt. Dagsordenstekst/Indstilling 
 

1.  Godkendelse af dagsorden 
 
Direktøren indstiller: 

• At dagsordenen godkendes 
 

 Referat: 
 
Dagsordenen blev udvidet med punkt 3a: Opsamling fra Spejderkomiteen 
 

2.  Godkendelse af referat fra sidste møde d. 7.-8. september 2019 
 
Direktøren indstiller: 

• At referatet godkendes 
 

 Referat: 
 
Godkendt 
 

3.  Midlertidigt formandskab for Spejderne 
 
Peter Stubkjær Andersen indtræder som midlertidig formand for Spejderne til erstatning for 
Morten Junget, i perioden frem til ca. 1. december, hvor der forventes at være en mere 
permanent løsning.  
 
Peter deltager i bestyrelsesmøderne og i FMS-tovholdermøderne i denne periode. 
 
Der har desuden været drøftelser med KFUM-Spejderne om den langsigtede løsning ifht. 
formandskabet, og det forventes at falde på plads i løbet af oktober måned.  
 
Direktøren indstiller: 

• At bestyrelsen tager udpegningen til orientering 



   

 

 Referat: 
 
Taget til orientering med velkomst til Peter 
 

3a Opsamling fra Spejderkomiteen 
 

 Referat: 
 
Bestyrelsen samlede op på mødet med Spejderkomiteen.  
 

4.  Organisering af Problempirater 
 
Der er brug for at få afklaret, hvordan den frivillige styregruppe for projektet skal organiseres: 
om der skal nedsættes en særskilt styregruppe, om opgaven kan lægges i en eksisterende 
gruppe som fx styregruppen for gruppeudvikling, eller om bestyrelsen skal varetage rollen som 
styregruppe.  
 
Direktøren indstiller: 

• At bestyrelsen udpeges som styregruppe for Problempirater 
 

 Referat: 
 
Bestyrelsen godkendte indstillingen, med en opmærksomhed på, at det må vurderes undervejs, 
om der bliver behov for at iværksætte supplerende tiltag.  
 

5.  VIFO-analysen 
 
Der har d. 23. september været møde mellem VIFO, Aalborg Kommune og Spejderne 
angående en eventuel gennemførelse af en analyse af de uniformerede korps, gennemført af 
Videnscenter for Folkeoplysning (VIFO). 
 
Status er, at det fortsat forventes, at alle 6 kommuner deltager i analysen, men på lavere 
involverings- og finansieringsniveau. Dog kan det være usikkert, om Odense Kommune ender 
med at deltage. 
 
På mødet var der enighed om at tilrette projektbeskrivelsen i en retning, hvor analysen tager 
afsæt i Spejdernes Metaanalyse og det øvrige arbejde, der er udarbejdet i den sammenhæng 
(dataanalysen mm.) 
 
På den måde kan VIFO-analysen bygge videre på det fundament, som allerede er skabt via 
Metaanalysen, og vi får mulighed for at tage næste skridt i en videre samlet analyse af 
spejderbevægelsen. Det skal endelig afklares, hvilke nye emner, der skal være i fokus for VIFO-
analysen.  
 
Næste skridt vil være, at VIFO nu sætter sig ned, og læser Spejdernes eksisterende materiale 
igennem, og tilretter projektbeskrivelsen ud fra ovenstående. Fra Spejdernes side er der lagt 
vægt på, at et element i analysen skal være en opdatering af den dataanalyse, som vi fik 



   

foretaget i 2018 som en del af Metaanalysen, og at der skal afsættes penge til denne del som 
en del af det samlede projekt.  
 
Derefter tages der igen kontakt til FDF for at høre, om de ønsker at deltage, da analysen nu har 
skiftet karakter og fokus.  
 
Der er på nuværende tidspunkt ikke en tidsplan for det videre arbejde, da det af politiske 
grunde kan trække ud med at få en afklaring i alle deltagende kommuner. Det er aftalt, at vi 
holder kontakten mellem VIFO, Spejderne og Aalborg Kommune.  
 
Der var generelt meget stor lydhørhed fra Aalborg Kommunes side ifht. at tilpasse analysen 
efter Spejdernes behov, og de udtrykte stor begejstring for det arbejde, som allerede har 
fundet sted i regi af Spejderne, og stor interesse i at medvirke til at tage næste skridt i denne 
retning.  
 
Ud fra en samlet vurdering anbefales det, at Spejderne fastholder engagementet i analysen, 
som vurderes at blive mere givende for spejderbevægelsen ud fra det nu aftalte indhold.  
 
Direktøren indstiller: 

• At Spejderne fastholder engagementet i VIFO-analysen 
 
 

 Referat: 
 
Bestyrelsen tog sagen til efterretning. Spejderne ønsker fortsat at deltage i analysen, såfremt 
den nye projektbeskrivelse matcher vores ønsker til en analyse, og ikke gentager elementer fra 
vores egne undersøgelser, bl.a. Metaanalysen fra 2018.  
 
Vi skal fortsat have fokus på de bekymringer, der måtte være i korpsene, og have fokus på, 
hvad de skarpe spørgsmål til vil være, så vi bevarer forståelsen for de særlige hensyn, der gør 
sig gældende i spejderbevægelsen, og hvor bl.a. geografisk spredning er en væsentlig faktor.  
 
Vi skal forsøge at bruge analysen aktivt ifht. de emner, som vi gerne vil have dokumenteret. 
 
Formålet i analysen skal være meget klart, ligesom det klart skal fremgår, hvem der står bag 
analysen. Det skal også vurderes, om vores økonomiske andel i analysen fortsat skal være det 
samme som tidligere forudsat. 
 
Når der ligger en ny projektbeskrivelse, skal den rundt om bestyrelsen igen til godkendelse. 
 
Styregruppen for Gruppeudvikling får en orientering på baggrund af bestyrelsens drøftelse. 
Desuden involveres generalsekretærerne i det videre arbejde med projektbeskrivelsen.  
 

6.  UNICEF-partnerskab 
 
Med afsæt i bestyrelsens drøftelse på sidste møde er der udarbejdet et nyt udkast til 
partnerskabsaftale med UNICEF, som forelægges til bestyrelsens godkendelse. 
 
Indstilling fra Patruljen for Fælleskorpslige Initiativer er vedlagt, og lyder således: 



   

 
Bestyrelsen godkender Partnerskabsaftale med UNICEF Danmark.  
A. Der ønskes herunder en stillingtagen til, hvorvidt patruljen kan arbejde videre i forhold til: 

1. Igangsætte samarbejdet med UNICEF Danmark, herunder styregruppe og 
projektgruppe til udarbejdelse af forslag til konkret initiativer 

2. Aftale en passende formel lejlighed til underskrift 
3. Udarbejdelse af en kommunikationsplan 
4. Orientering til korpsenes ledelser/hovedbestyrelser og relevante interessenter i 

Spejderne. 
 
B. Som medlemmer for Spejderne i styregruppen for partnerskabet indstilles. 

1. Frederikke Nørring Levison (medlem af KFUM-Spejdernes HB og medlem af 
Fælleskorpslige Initiativer) 

2. Anne Lintrup (DDS, mangeårigt medlem af styregruppen for partnerskabet mellem 
DDS og UNICEF Danmark. 

3. Erik Aabjerg Friis (Spejdernes bestyrelse). 
 
 
Direktøren indstiller: 

• At partnerskabsaftalen godkendes 

• At patruljen kan arbejde videre som angivet 

• At styregruppen sammensættes som foreslået 
 

 Referat: 
 
David Hansen erklærede sig inhabil under dette punkt, på grund af sin placering i UNICEFs 
bestyrelse.  
 
Erik Friis orienterede. Der har været et godt møde med UNICEF, og nu er næste skridt er at få 
nedsat styregruppen og få udarbejdet konkrete projektbeskrivelser.  
 
Der skal være fokus på, at projekterne bidrager til vores strategi og ambitioner. 
 
Vi har endnu ikke konkretiseret de aktiviteter, som skal være indeholdt i en kommende 
projektbeskrivelse. Det kan fx handle om Verdensmål, eller tage afsæt i samværspolitikken med 
fokus på, hvordan vi kan sikre gode rammer. En anden mulighed kan være at sætte fokus på, 
hvad det vil sige at blive hørt som barn i en spejderkontekst.  
 
Bestyrelsen opfordrede styregruppen til at overveje nøje, hvordan et projekt kan 
implementeres i spejdergrupperne, så projektet rent faktisk bliver brugt i praksis.  
 
Bestyrelsen godkendte indstillingen og styregruppens sammensætning.  
 

7.  Folkemødet - Udpegning til Den politiske Delegation 
 
Korpsledelserne er blevet bedt om at udpege deltagere til Den politiske delegation til næste 
års Folkemøde allerede nu. Tilsvarende bør bestyrelsen udpege deltagere til delegationen 
også.  
 



   

Bestyrelsen råder over 5 pladser, og desuden en plads til direktøren. Der kan tilkøbes ekstra 
pladser.  
 
Direktøren indstiller: 

• At bestyrelsen udpeger deltagere til den politiske delegation 
 

 Referat: 
 
Bestyrelsen udpegede deltagere til Folkemødet 2020. 
 

8.  Folkemødet – ramme om budskaber for FM2020 
 
Patruljen for Public Affairs er i gang med at udarbejde et første oplæg til de temaer, som skal 
være de gennemgående på Folkemødet 2020.  
 
Der vil ligge et papir i begyndelsen af næste uge, som eftersendes, og som patruljen ønsker 
bestyrelsens godkendelse af. 
 
Direktøren indstiller: 

• At bestyrelsen godkender temaerne for Folkemødet 2020 
 

 Referat: 
 
Spejdernes strategiske patrulje ”Public affairs og ny fortælling” indstiller, at ”Børn og unge 
ønsker flere oplevelser i naturen” vedtages som den overordnede budskabsramme for 
Folkemødet 2020. 
 
Stefan R. Hansen orienterede om den overordnede ramme. Friluftsliv er et centralt emne for 
vores kommunikation. Motion, bevægelse, læring i naturen og mental sundhed er andre 
emner, der kan rummes indenfor rammen. Der er også specifikt taget højde for, at 
Problempirater kan kommunikeres ind under rammen ifht. science og naturvidenskab.  
 
Folkemødet skal tænkes sammen med andre events til en sammenhængende 
kommunikationsindsats, fx sammen med Ungdommens Folkemøde, Naturmødet o.l.  
 
Baggrunden for valget af den overordnede ramme er ønsket om at finde et budskab, der 
rummer vores indsatser, men uden at blive alt for bredt. At komme ud i naturen er godt for 
børn og unges trivsel, hvilket er dokumenteret, og en del af baggrunden for valg af 
budskabsramme.  
 
Det er den overordnede ramme, der skal godkendes nu, og som der senere kan kobles andre 
vinklinger på.  
 
Bestyrelsen godkendte den overordnede ramme. PA-patruljen arbejder videre med 
budskabsrammen.  
 

9.  Gruppeudviklingsprojektet – status 
 



   

Status på gruppeudviklingsprojektet er, at vi er i gang med en omskrivning/gennemgribende 
redigering af det udkast til projektbeskrivelse, som blev udarbejdet før sommerferien, og som 
egentlig var godkendt af Styregruppen for gruppeudvikling. 
 
En fornyet gennemlæsning af dokumentet efter ferien har ført til den konklusion, at der ikke 
er nok flyvehøjde på dokumentet, og at vi har brug for at skærpe formålet, for at det er 
realistisk at kunne fundraise til projektet. 
 
Dokumentet bliver derfor lige nu udsat for en gennemgribende redigering. Når denne 
redigering er færdig, skal dokumentet tilbage i programledelsen.  
 
Næste skridt derefter vil være en hurtig godkendelse i styregruppen, hvorefter vi bør kunne 
begynde den egentlige fundraising.  
 
Redigeringen tager afsæt i en række mulige vinklinger/overskrifter, som er godkendt i 
styregruppen. 
 
Direktøren indstiller: 

• At bestyrelsen tager status til orientering 
 

 Referat: 
 
Taget til orientering 
 

10.  Input til nyhedsbrev 
 
Hver patrulje kan komme med forslag til emner til nyhedsbrevet, enten det førstkommende, 
eller et af de senere. 
 

 Referat: 
 
Bestyrelsen pegede på to emner: 

• UNICEF partnerskabet 

• Organiseringen af Problempirater 
 
 

11.  Status fra sekretariatet: 
 
Direktøren indstiller: 

• At bestyrelsen tager status til orientering 
 

 Referat: 
 
Taget til orientering 
 

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



   

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

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

 Referat: 
 
Næste møde afholdes på Brandbjerg Højskole. David og Kristine har en skarp bagkant lørdag, 
da der er korpsledelsesmiddag samme aften.  
 

 


