Eks raordinær generalforsamling
Mødetidspunkt: Torsdag d. 10. september 2020 kl. 20:15-22:45
Sted: Microsoft Teams

Deltagere: Mathias L. Faaborg (Det Danske Spejderkorps), Mikael Andersen (Det Danske Spejderkorps),
Peter Stubkjær Andersen (KFUM-Spejderne), Morten Trampedach Junget (KFUM-Spejderne), Cathrine
Støvring Preussler (De grønne pigespejdere), Tina Carøe Rosenkilde (De grønne pigespejdere), Susanne Kolle
(De grønne pigespejdere), Mikkel Bo Nilsson (Danske Baptisters Spejderkorps), Hannes Dau (Dansk
Spejderkorps Sydslesvig), Ricky Teiwes (Dansk Spejderkorps Sydslesvig), Kristine Clemmensen-Rotne
(formand, Spejderne), Stine Kirk Jensen (formand, Spejderne), Lisbet Trap-Jensen (Spejderne), Connie
Schneider (Spejderne), Erik Friis (Spejderne), Signe Obel (Spejderne), Hans Henrik Halvbjørn (Spejderne,
referent) og Morten Gade (dirigent)

INDKALDELSE
Jf. drøftelsen på sensommermødet har Spejdernes bestyrelse hørt korpsenes enstemmige ønske om at
indkalde til en ekstraordinær generalforsamling på torsdag d. 10. september uagtet den generelle frist for
indkaldelse af generalforsamlinger på 4 uger jf. vedtægternes § 5.2 og § 5.4. Bestyrelsen har ligeledes
noteret sig korpsenes accept af, at generalforsamlingen afholdes virtuelt.
Hermed indkaldes derfor til ekstraordinær generalforsamling torsdag d. 10. september 2020 kl. 20:15-21:15
på Teams med følgende dagsorden:
1. Valg af dirigent og referent
2. Beslutning om organisering af Spejdernes Lejr ift. beredskab
På sensommermødet blev det ligeledes aftalt, at hvert korps kan sende 1-2 repræsentanter til
generalforsamlingen. Jf. vedtægternes § 4.3 har hvert korps én stemme på generalforsamlingen uagtet
antallet af deltagere.
Bestyrelsen vil ligeledes deltage på generalforsamlingen. Bestyrelsen har ikke stemmeret.
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REFERAT
1.

Valg af dirigent og referent

Bestyrelsen indstiller:
Morten Gade, generalsekretær i DDS, som dirigent.
Hans Henrik Halvbjørn, bestyrelsesmedlem i Spejderne, som referent.

Bilag:
Ingen bilag til punktet

Referat:
Stine Kirk Jensen bød velkommen til generalforsamlingen og indstillede valget
af dirigent og referent.
Morten Gade blev enstemmigt valgt til dirigent.
Morten Gade konstaterede, at korpsene enstemmigt har givet tilsagn til
generalforsamlingens gyldighed og derfor beslutningsdygtig.
Morten Gade genopfriskede princippet om, at generalforsamlingen forsøger at
træffe beslutninger i enighed.
Hans Henrik Halvbjørn blev enstemmigt valgt som referent.

2.

Beslutning om organisering af Spejdernes Lejr ift.
beredskab

Indstilling:

Bilag:

Bestyrelsen modtog d. 8. september vedhæftede indstilling fra Styregruppen
for Spejdernes Lejr. Det undrede bestyrelsen, at denne indstilling ikke var talt
igennem med hele lejrorganisationen, så derfor gav bestyrelsen styregruppen
til opgave at tale indstillingen igennem med lejrorganisationen inden
generalforsamlingen.

2.1. Indstilling til
Spejdernes
bestyrelse vedr.
organisation

Den umiddelbare indstilling fra bestyrelsen var at følge indstillingen fra
styregruppen såfremt, der var enighed om denne i lejrorganisationen. Af bilag
2.2. kan ses, at det er der ikke enighed om.
Der er fuldstændighed enighed om i bestyrelsen, at vi ikke skal vedtage
nedenstående model A:
A) at genindføre Spejdernes Lejrs bestyrelse med eget CVR nr.
Der er ikke enighed i bestyrelsen om, hvilken af de to følgende muligheder, man
bør gå med:
B) at man fra organisationen fjerner styregruppen for SL som ansvarsled, så det
hedder Beredskabsleder -> Lejrchef -> Spejdernes bestyrelsesformand
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2.2. Notat fra
lejrorganisationen

eller
C) som er lig med den nuværende struktur med et styregruppeled (se bilag 2.1.)
Bestyrelsen beder generalforsamlingen tage stilling til de to muligheder, så vi
vedtager en af dem. Bestyrelsen beder ligeledes generalforsamlingen bekræfte,
at der arbejdes videre med eventuelle tilpasninger i rammeaftalen for
Spejdernes Lejr. Såfremt disse ændringer kræver en
generalforsamlingsbeslutning, vil der blive indkaldt til en ekstraordinær
generalforsamling.
Referat:
Formandskabet introducerede problemstillingen for generalforsamlingen og de
tre modeller beskrevet herover.
Generalforsamlingen drøftede de forskellige aspekter af problemstillingen.
Der var bred enighed om, at en stor del af udfordringen bundede i ledelse og
kultur. På baggrund af denne del af diskussionen opsummerede dirigenten, at
Spejdernes bestyrelse synes at have følgende opgaver i forlængelse af
generalforsamlingens drøftelse:
Samle op på folk i organisationen, der har brændt sig på denne situation
Prioritere tydelig ledelse på alle niveauer i organisationen, både
bestyrelse, styregruppe og den øvrige lejrorganisation
Løse op for den kulturelle udfordring korpsene imellem
Generalforsamlingen forkastede enstemmigt model A, idet ingen ønskede en
særskilt forening til Spejdernes Lejr.
Danske Baptisters Spejderkorps foreslog en revideret model (D), hvor det er
bestyrelsen, der bliver både strategisk og operationel ansvarlig for lejren.
Samtidig kan en sparrende enhed (f.eks. en strategisk patrulje) bevares til at
håndtere/rådgive bestyrelsen om det operationelle ift. lejrene. Det foreslås, at
formandskabet for denne enhed heri indgår direkte i Spejdernes bestyrelse for
at sikre afstemning gennem hele organisationen.
Generalforsamlingen drøftede perspektiverne og konsekvenserne af de
forskellige modeller. Det var vigtigt for generalforsamlingen, at der kunne
afholdes en god lejr på lovlig vis.
Generalforsamlingen besluttede enstemmigt at bevare den nuværende
organisering med en styregruppe for Spejdernes Lejr som ansvarligt led for
lejren. Generalforsamlingen bad bestyrelsen i samarbejde med styregruppe og
øvrige lejrorganisation afsøge mulighederne inden for denne organisering med
relevante politimyndighed og med den eventuelt nødvendige konfliktmægling i
lejrorganisationen. Der tilstræbes at findes en løsning inden en måned, som
den samlede lejrorganisation og myndigheder kan bakke op om.
Skulle dette mod generalforsamlingens forventning ikke være muligt, bad
generalforsamlingen enstemmigt bestyrelsen samtidigt i detalje udfolde og
beskrive model D, som kan drøftes på en ekstraordinær generalforsamling om
en måned, hvis det mod forventning ikke lykkes at finde en løsning i dialog.
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Generalforsamlingen udtrykte dog, at der ønskes en løsning inden for den
nuværende organisering, såfremt dette er muligt.
Generalforsamlingen udtrykte enstemmigt tillid til den samlede
lejrorganisation, styregruppe og bestyrelse og tiltro til, at der kan findes en god
løsning i mindelighed.

På vegne af generalforsamlingen,

Morten Gade, dirigent
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Hans Henrik Halvbjørn, referent

