Spejdernes bestyrelse
Torsdag d. 2. april 2020 kl. 20.00 – 22.00
Telefonmøde – ring 81 11 12 13 – kode 2022 2026

REFERAT
Bestyrelsen: Kristine Clemmensen-Rotne, Stine Kirk Jensen, Connie Schneider, Erik Friis, Christina Palmstrøm
(deltog til punkt 3), Hans Henrik Halvbjørn, Signe Obel (referent)
Afbud: Thea Hass, Lisbet Trap-Jensen

Indhold
1.

Godkendelse af dagsorden ....................................................................................................................... 2

2.

Godkendelse af referat fra sidste møde .................................................................................................. 2

3.

Opsamling på kerneopgaven .................................................................................................................... 3

4.

Opsamling på økonomien /Task Force..................................................................................................... 3

5.

Nyt budget 2020........................................................................................................................................ 4

6.

Besparelser i budgettet for 2020 .............................................................................................................. 4

7.

Evaluering af telefonmøderne.................................................................................................................. 5

8.

Fremtidige spejderchefmøder .................................................................................................................. 6

9.

Henvendelse fra Urban Scout Battle ........................................................................................................ 7

10.

Orientering fra formandskabet ............................................................................................................ 8

11.

Gruppeudvikling – generel status ........................................................................................................ 8

12.

Gruppeudvikling – refusion af udgifter ................................................................................................ 9

13.

Input til Nyhedsbrev ........................................................................................................................... 10

14.

Næste bestyrelsesmøde ..................................................................................................................... 10

15.

Status fra Sekretariatet....................................................................................................................... 10

16.

Punkter til kommende møder ............................................................................................................ 11

17.

Bestyrelsens repræsentation i forskellige sammenhænge ............................................................... 11

1

Dagsordenstekst/Indstilling

Bilag

0. Orientering fra Formændene

Referat:
Formændene orienterede om ændringer i personalesituationen. Bestyrelsen
tog orienteringen til efterretning.

1. Godkendelse af dagsorden
Indstilling:
Direktøren indstiller:
• At dagsordenen godkendes
Referat:
Punkt nr. 9 udgår. Bestyrelsen godkendte dagsordenen.

2. Godkendelse af referat fra sidste møde
Indstilling:

Bilag:

Bestyrelsen skal godkende referatet fra de to sidste møder, hhv. d. 26. februar
og d. 7.-8. marts 2020.

2.1 Referat 26. februar
2020

Direktøren indstiller:

2.2 Referat 7.-8. marts
2020

Referat:
Det bemærkes, at der står i forretningsordenen, at dagsordenen kun
godkendes over mail.
Fremadrettet godkendes referatet over mail, men godkendelse protokolleres
på førstkommende møde.
Referaterne blev godkendt med mindre bemærkning, som tilrettes direkte i
referaterne.
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3. Opsamling på kerneopgaven
Indstilling:
Patruljen består af Stine, Lisbet, Signe og Thea. Patruljen har haft planlagt
flere møder, som dog alle er kortet en del af, på grund af corona-situationen.
Patruljen er i gang med at udarbejdet et oplæg om kerneopgaven, og
forventer at have et oplæg klar til bestyrelsens møde d. 17.-18. april. Patruljen
har næste møde søndag d. 29. marts 2020, hvor der arbejdes videre.
Direktøren indstiller:
• At bestyrelsen tager status til orientering
Referat:
Stine orienterede om arbejdet i taskforcen. Arbejdet har primært fokuseret på
aktiviteter i regi af spejderne, deres form og hvor det tilhørende
beslutningsmandat er placeret. Lisbets professionelle arbejdssituation er
præget af coronasituationen, hvorfor hun ikke har haft mulighed for at
deltage.
Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.
Connie og Erik meldte sig til at bidrage til task forcens videre arbejde.

4. Opsamling på økonomien /Task Force
Indstilling:
Patruljen består af Kristine, Hans Henrik, Connie, Erik og Thea.
Status for arbejdet i Task Force for økonomi og handlingsplan:
•
•
•
•

Der er opstillet et nyt budget for 2020, som bestyrelsen skal godkende
(næste punkt på dagsordenen)
Der er indstillet forslag til besparelser for 2020, som en del af arbejdet
med budgettet
Patruljen drøfter fortsat handlingsplan og etablering af Basiskapital
Patruljen har endnu ikke drøftet budgetopfølgning og halvårsregnskab

Patruljen holder nyt møde mandag d. 30. marts, hvor der arbejdes videre med
tingene.
Direktøren indstiller:
• At bestyrelsen tager status til orientering
Referat:
Erik gav en opdatering på taskforcens arbejde.
Der arbejdes på muligheder for at skabe en basisindkomst. Der undersøges
forskellige muligheder og opdateres på næste bestyrelsesmøde.
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Bestyrelsen tog status til orientering

5. Nyt budget 2020
Indstilling:

Bilag:

Task Forcen har arbejdet med at opstille et nyt budget for 2020, og har
samtidig set på mulige besparelser for 2020 (næste punkt på dagsordenen).

5.1 Revideret budget for
2020

Det budget, som blev vedtaget på Årsmødet, har desværre vist sig ikke at
være retvisende, idet en række nødvendige udgifter ikke var medtaget i
budgetforslaget. Der er derfor opstillet et nyt budgetforslag.
Budgetforslaget er som udgangspunkt opstillet med samme aktivitetsniveau,
som det oprindelige budget, som bestyrelsen har godkendt. Dog er budgettet
tilpasset den nye personalemæssige situation pr. 1. maj 2020 ifht.
lønudgifterne, med afsæt i, at stillingerne ikke genbesættes automatisk, da
begge stillinger var deltidsstillinger (hhv. 30% og 50%), som er svære at
genbesætte, og da der er brug for at få et bedre økonomisk grundlag at
foretage en eventuel genbesættelse på.
Budgetforslaget udviser desværre et større underskud end det budget, der
blev vedtaget på Årsmødet, fordi en række nødvendige udgifter ikke var
medtaget. Underskuddet er dog formindsket som følge af
personalereduktionerne pr. 1. maj 2020. Underskuddet udgør knap 460.000
kr.

Direktøren indstiller:
• At bestyrelsen godkender det justerede budget for 2020
Referat:
Det justerede budget blev ikke behandlet. Der afventer en endelig opdatering
af budgettet i forhold til konsekvenser af den ændrede personalesituation
inden godkendelse. Taskforcen om økonomi arbejder videre med endeligt
budgetudkast til godkendelse til næste bestyrelsesmøde.

6. Besparelser i budgettet for 2020
Indstilling:

Bilag:

Task Forcen har som nævnt også arbejdet med at se på mulige besparelser for
2020, med afsæt i et ”Sparekatalog”.

6.1 Sparekatalog 2020

Sparekataloget viser en række mulige besparelsesforslag, som alle kan
gennemføres i 2020, mens der ikke er medtaget forslag, som ikke kan
gennemføres i 2020 (ex. afskaffelse af Årsmødet). Forslagene er dermed
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realistiske og mulige at gennemføre i 2020, og såfremt den fulde pakke
vedtages, vil det være muligt at opnå en besparelse på 195.000 kr. i 2020.
Derefter vil underskuddet udgøre ca. 260.000 kr., som skal hentes ind via
øgede indtægter.
Task Forcen har drøftet Sparekataloget, og er nået frem til følgende anbefaling
af de enkelte elementer (se bilaget for yderligere specifikation):
•
•
•

Anbefales fuldt: pkt. 7 – besparelse på 30.000 kr.
Anbefales delvist: pkt. 2, 3, 4, 5, 6, 8 og 9. Besparelse på 78.000 –
103.000 kr.
Anbefales kun hvis nødvendigt: pkt. 1

Såfremt patruljens anbefaling følges, vil besparelserne udgøre 108.000138.000 kr., i stedet for 195.000 kr. Underskuddet vil herefter udgøre ca.
340.000 kr., som skal hentes ind ved øgede indtægter.
Det reviderede budgetforslag, som bestyrelsen behandlede under pkt. 5, vil
efterfølgende blive konsekvensrettet som følge af beslutningen om
besparelser.
Direktøren indstiller:
• At bestyrelsen beslutter, hvilke elementer i handlingsplanen, der skal
effektueres
• At budgettet for 2020 konsekvensrettes som følge heraf

Referat:
Bestyrelsen drøftede de forskellige spareforslag og bad taskforcen vende
tilbage med endelige spareforslag på baggrund af drøftelsen. Der lægges vægt
på det fysiske møde mellem korpsledelser og hovedbestyrelser, samt at være
synlige i korpsene til møder.
Taskforcen tager drøftelsen til efterretning i det fremtidige arbejde. Den nye
personalesituation taget i betragtning tages der ingen beslutning om
spareforslagene.

7. Evaluering af telefonmøderne
Indstilling:
Der bør foretages en evaluering af bestyrelsens telefonmøder, som kan
lægges til grund for møderne i det kommende år.
Bestyrelsens mødeplan er p.t. sådan, at der afholdes 4 fysiske møder om året,
hvoraf de to møder er i forlængelse af hhv. Årsmødet og Sensommermødet.
De øvrige måneder afholdes telefonmøder af 2 timers varighed, dog ikke i juli
måned.
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Af emner, som kan drøftes i den forbindelse, er:
• Er vægtningen mellem telefonmøder og fysiske møder passende?
• Er tidspunktet for telefonmøderne passende? (Møderne holdes
normalt kl. 20.00-22.00)
• Fungerer ordstyrerfunktionen?
• Fungerer princippet om at ”den, der tier, samtykker”?
• Fordelingen af punkter mellem telefonmøder og fysiske møder – er
det de rigtige punkter, der kommer på dagsordenen?
• Skal vi overveje at lægge møderne væk fra Mødetelefon og over på fx
Teams?
Direktøren indstiller:
• At bestyrelsen evaluerer telefonmøderne
Referat:
Bestyrelsen drøftede telefonmøderne og havde følgende bemærkninger:
- Fysiske møder kan ikke undværes, og skal prioriteres. Teams er dog
velfungerende som supplement.
- Teams foretrækkes frem for mødetelefonen.
Chatfunktionen gør det let at følge med, kommentere kort og styre
ordet.
Når presset på Teams falder efter corona-epidemien vil det også være
en fordel at kunne have video på hinanden.
- Det fungerer fint at tage referat i et åbent dokument, så alle kan følge
med live.
- Princippet om “den der tier samtykker” fastholdes.
- Måden at styre møderne på fungerer også for alle og fastholdes.

8. Fremtidige spejderchefmøder
Indstilling:

Bilag:

I de seneste år har Spejderne varetaget sekretariatsfunktionen for
spejderchefkredsen, og Spejdernes formandskab eller tovholderne har
varetaget rollen som mødeledere på mødet.

8.1 Forslag til fremtidig
mødestruktur i
spejderchefkredsen

Dagsordenerne har taget afsæt i to primære fokusområder:
• Sparring mellem spejdercheferne om aktuelle emner
• Koordinering mellem spejdercheferne og Spejdernes bestyrelse om
væsentlige emner
Der har på det seneste været et ønske blandt spejdercheferne om at
genbesøge formålet med møderne, og mødernes deltagerkreds, da der har
været en holdning om, at Spejdernes bestyrelse og Spejdernes emner fylder
for meget på møderne.
På spejderchefmødet d. 25. februar gennemførte Korpsrelationspatruljen en
proces, hvor spejdercheferne fik mulighed for at drøfte den fremtidige
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mødestruktur og mødeindhold. På den baggrund har Korpsrelationspatruljen
opstillet et forslag til ny mødestruktur, som vedlægges til bestyrelsens
kommentering.
Næste skridt i processen er, at spejdercheferne beslutter den nye
mødestruktur på deres møde d. 13. maj 2020, hvorefter strukturen træder i
kraft på førstkommende møde derefter.
Mødestrukturen lægger op til, at Spejdernes bestyrelse fremover kun deltager
på første del af mødet, hvor emnet er koordinering mellem korpsene og
Spejderne, mens bestyrelsen ikke deltager på anden del af mødet, der er
spejderchefernes eget. I forhold til sekretariatsbetjeningen lægges der op til,
at den går tilbage til korpsene på skift, dog således at det fortsat er Spejderne,
der planlægger første del af mødet, dvs. den del, hvor bestyrelsen planlægger,
men under den fælles mødeledelse.
Det er Korpsrelationspatruljens opfattelse, at den foreslåede model på den
ene side respekterer spejderchefernes behov for at gøre mødet til deres eget,
samtidig med at det tilgodeser Spejdernes behov for at koordinere med nogle
af vores væsentligste interessenter.
Korpsrelationspatruljen indstiller:
• At bestyrelsen drøfter og kommenterer oplægget, inden det
videresendes til spejderchefkredsen
Referat:
Bestyrelsen tilslutter sig oplægget. Bestyrelsen oplever, at der både bliver
plads til et sparringsrum for spejdercheferne og mulighed for koordinering af
indsatser i Spejderne.
Oplægget sendes videre til drøftelse (og godkendelse) hos Spejderchefkredsen.

9. Henvendelse fra Urban Scout Battle
Indstilling:
Vi har modtaget en henvendelse fra Urban Scout Battle, som ønsker at blive
tilknyttet Spejderne fremover. De beder i den forbindelse om en
underskudsgaranti på deres årlige aktivitet.
Henvendelsen lyder således:
Hej Spejderne
Vi er en gruppe spejdere der laver et tværkorpsligt spejderløb der hedder
Urabn Scout Battle. Konceptet er meget simpelt. Det er et spejderløb der
afvikles en gang om året, en torsdag aften og det varer 2 timer. Man deltager
der hvor man bor og det hele køre online via vores hjemmeside. Altså et
planlagt spejdermøde som alle kan deltage gratis i. Vi har afviklet det 12
gange, for tiden er deltagerantallet omkring 100 patruljer.
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Anledningen til at vi skriver er at vi kunne se en ide at blive tilknyttet jer. Vi har
lige nu en tilknytning til Metodistkirkens Spejdere, men den nuværende gruppe
består i lige så høj grad af KFUM og DDS. Vi overvejer derfor det måske var
mere oplagt at være knyttet op til spejderne. Metodistkirkens Spejdere giver
en underskudsgarenti. Vores økonomi kører ca. i 0 kr. Resultatet de sidste 5 år
mellem -1127,64 kr og + 1600,68 kr
Urban Scout Battle (USB) kommer ud til mange unge. Vores IT platform er ret
veludviklet og noget man godt ville kunne bruge til andre arrangementer. Kort
sagt tror vi at mange andre spejdere kunne få glæde af os. Modsat kunne vi
godt tænke os at blive lidt mere kendte, så vi nemmere kunne rekrutere nye
arrangøre.
Håber at høre fra jer. På vegne af USB
Christian Mikkelsen

Direktøren indstiller:
• At bestyrelsen godkender, at Urban Scout Battle fremover tilknyttes
Spejderne
• At Spejderne stiller en underskudsgaranti på max. 2.000 kr. til det
årlige arrangement
Referat:
Punktet udskydes til et senere møde

10.

Orientering fra formandskabet

Indstilling:
Formandskabet har siden sidst holdt møde med Lars Kolind og Vibeke Riemer.
Bestyrelsen får en orientering fra mødet
Formandskabet indstiller:
• At bestyrelsen tager orienteringen til efterretning
Referat:
Formandskabet orienterede om møde med Lars Kolind og Vibeke Riemer.
Mødet omhandlede det fremtidige arbejde i Spejderkomiteen og organisering
af det fælleskorpslige arbejde.

11.

Gruppeudvikling – generel status

Indstilling:
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Spejderchefkredsen havde d. 25. februar en drøftelse af fremtiden for det
fælles gruppeudviklingsprogram, som er iværksat med afsæt i den fælles
pulje, som blev afsat fra overskuddet på SL2017. Der er endnu ikke kommet
referat fra drøftelsen. Når referatet foreligger, må bestyrelsen tage en
drøftelse af, hvad det betyder for Spejdernes fortsatte involvering i projektet,
og for arbejdet i Styregruppen for gruppeudvikling.
Indtil referatet foreligger, er det fælles arbejde omkring udvikling af en ny
fondsansøgning stillet i bero, ligesom arbejdet i styregruppen er stillet i bero.
Der arbejdes dog fortsat på tilrettelæggelsen af den næste fælles
gruppeledelseskonference i begyndelsen af juni måned på Ungdomsøen (det
er p.t. ikke afklaret, om konferencen kan gennemføres, eller om den bliver
aflyst eller udskudt). Konferencen er finansieret af den fælles pulje, på den
måde at Spejderne i første omgang afholder alle udgifter, hvorefter det
forventes, at korpsene refunderer dem efter den aftalte fordelingsnøgle.
Direktøren indstiller:
• At bestyrelsen tager status til orientering
Referat:
Punktet udskydes indtil næste møde

12.

Gruppeudvikling – refusion af udgifter

Indstilling:
Spejdernes regnskab for 2019 viste et forbrug på 115.000 kr. på fælles
gruppeudviklingsaktiviteter. Det drejer sig bl.a. om udgifter til den
tværkorpslige pulje, genoptryk af gruppeudviklings-kort, og om
forberedelserne til den fælles gruppeledelseskonference i juni 2020. Det er
Styregruppen for gruppeudvikling, hvor Christina er formand, der har
godkendt bl.a. kriterierne for den tværkorpslige pulje, puljens størrelse osv.,
og det er også styregruppen, der har godkendt afholdelsen af
gruppeledelseskonferencen, på baggrund af en indstilling fra programledelsen
(generalsekretærerne). Dvs. at det har været en forudsætning fra Spejdernes
side, at udgifterne ville blive refunderet fra den fælles pulje, da der ikke har
været afsat midler i Spejdernes budget til sådanne udgifter.
Set i lyset af den uafklarede situation for gruppeudviklingsprojektet, er der
brug for en afklaring af, om Spejderne kan betragte udgifterne på 115.000 kr.
som et tilgodehavende, der skal refunderes af korpsene. Det foreslås derfor,
at bestyrelsen i første omgang tager stilling til, om der skal ske en opkrævning
fra korpsene efter den aftalte fordelingsnøgle.
Direktøren indstiller:
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•

At bestyrelsen godkender, at der sendes opkrævninger til korpsene
for Spejdernes udgifter på 115.000 kr. i 2019 for fælles
gruppeudviklingsaktiviteter

Referat:
Bestyrelsen tiltrådte beslutningen.

13.

Input til Nyhedsbrev

Indstilling:
Alle patruljer kan komme med emner til kommende Nyhedsbreve, enten på
mødet, eller på mail.
Direktøren indstiller:
• At patruljerne kommer med emner til Nyhedsbreve
Referat:
Formandskabet sender en orientering ud om den ændrede personalesituation
d. 3.4.2020.

14.

Næste bestyrelsesmøde

Indstilling:
Bestyrelsen har planlagt næste møde som et fysisk møde i Kerteminde d. 17.18. april. Der lægges op til en drøftelse i bestyrelsen om perspektiverne for
det fysiske møde, på baggrund af den aktuelle status på dagen.
Direktøren indstiller:
• At bestyrelsen drøfter afholdelsen af næste bestyrelsesmøde
Referat:
Ud fra de nuværende anbefalinger fra regeringen vil der fortsat blive afholde
et fysisk møde d. 17.-18. april. Tovholdergruppen undersøger, om mødet
fortsat vil blive afholdt i Kerteminde eller om det flyttes.
Det efterstræbes at mødet afholdes uden overnatning.

15.

Status fra Sekretariatet

Indstilling:
Der er følgende nyt fra sekretariatet:
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•
•
•

•

Repræsentantskabsmøde Foreningen Spejdernes Lejr. Der afholdes
repræsentantskabsmøde i næste uge som et kort telefonmøde, da der
fortsat ikke er nogen aktivitet i foreningen.
Corona-situationen. Vi fortsætter med systematisk hjemmearbejde
som minimum indtil efter påske. Vi holder to ugentlige telefonmøder,
og desuden taler jeg efter behov med den enkelte medarbejder.
Flytning. Vi skulle planmæssigt være flyttet ud af nuværende lokaler d.
26. marts, men i skrivende stund er vi i gang med at omlægge
flytningen til corona-situationen. Det betyder, at hver medarbejder
tager ind og pakker eget skrivebord ned, hvorefter pedellen flytter
dem en anden dag.
Personalesituationen – rekrutteringer i SL.

Direktøren indstiller:
• At bestyrelsen tager status til orientering
Referat:
Orienteringen fra sekretariatet tages til efterretning.

16.

Punkter til kommende møder

Punkter til kommende møder:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Spejderkomiteen – opfølgning på prinsessens opfordring omkring
fælles administration og lokation
Asocio – status vedr. student mm.
Status Problempirater
Ny projektbeskrivelse – VIFO-analysen
Public Affairs generelt
Det adaptive rum – tegne rummene op på et fysisk møde
Lisbeth Trinskjær – evt. deltagelse på et bestyrelsesmøde
Opdatering af forretningsorden
Strategiske patruljer – opdatering af kommissorier og bemanding

Referat:
Yderligere punkter:
- Præsentation af Børnenes Land
- Opfølgning på momskompensationsordning for Spejdernes Lejre

17.
Bestyrelsens repræsentation i forskellige
sammenhænge
Løbende overblik over, hvem der deltager i kommende arrangementer:
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(Deltagelsen skal om nødvendigt revurderes, hvis bestyrelsen beslutter at
sætte en begrænsning på deltagelsen i korpsarrangementer)
Gruppeledelseskonference d. 5.-6. juni på Ungdomsøen:
Erik, Stine, Hans Henrik.
DBS Førerstævne – 20. juni
Hans Henrik, evt. Stine
Dobbeltkasket: Connie
DGP Delegeretmøde – 1.-2. maj på Nyborg Strand
Hans Henrik, Erik, Thea
Dobbeltkasket: Christina, Lisbet
Folkemøde 2020:
Erik, Thea, Connie, Kristine, Signe. Signe og Connie er tovholdere for Den
politiske Delegation.
Eventuelle yderligere pladser kan tilkøbes.
KFUM-landsmøde d. 25.-27. september, Gram Slot:
Erik, Thea
Dobbeltkasket: Stine, Hans Henrik

Referat:
En del arrangementer udskydes på grund af coronasituationen.
Dette gælder indtil videre Førerstævne, Delegeretmøde og DBS Jubilæumslejr.
Tovholdergruppen følger op ift. deltagelse.
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