Spejdernes bestyrelse
Mødetidspunkt: Onsdag d. 16. september 2020 kl. 21:00-22:00
Sted: Microsoft Teams

Mødedeltagere: Kristine Clemmensen-Rotne, Stine Kirk Jensen, Lisbet Trap-Jensen, Connie Schneider, Erik
Friis, Hans Henrik Halvbjørn og Signe Obel (referent)
Afbud: Christina Palmstrøm
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1.

Godkendelse af dagsorden

Tovholderne indstiller:
• at bestyrelsen godkender dagsordenen.
Referat:
Det blev bemærket at der i materialet til punktet omkring Spejdernes Lejr
mangler et udkast til en beskrivelse af model D.

Punktansvarlig:
Tovholderne
Bilag:
Ingen bilag til punktet
Tid til punktet:
2 min.
2 min.

Det understreges, at der skal findes nogen til at gennemgå vedtægterne med
henblik på en evt. Revision. Der tilføjes et punkt 4 om dette.

2.

Spejdernes Lejr

Punktansvarlig:
Lisbet og Erik

Indstilling:

Bilag:

De frivillige i beredskabet, samt en del af de frivillige i lejrorganisationen har
trukket sig som en følge af generalforsamlingens beslutning. Følgegruppen for
Spejdernes Lejr er i løbende dialog med styregruppe og lejrchefer.

2.1. Indstilling Status på
Spejdernes Lejr

Følgegruppen for Spejdernes Lejr indstiller:
• at bestyrelsen drøfter status på Spejdernes Lejr med udgangspunkt i
Notatet om Status på Spejdernes Lejr
• at bestyrelsen laver en plan for det videre arbejde.
Referat:
Bestyrelsen drøftede indstillingen omkring Spejdernes Lejr.
Taskforcen omkring Spejdernes Lejr orienterede om arbejdet med Spejdernes
Lejr.
Bestyrelsen støtter op om at Lejrcheferne skal tilbydes ekstern hjælp, efter
indstilling fra Styregruppen.
Bestyrelsen beslutter:

•

At Bestyrelsen aktivt bakker op om konklusionerne fra Spejdernes
ekstraordinære generalforsamling i alle fora. Formandskabet
kommunikerer den nuværende status på arbejdet, ud fra
generalforsamlingens beslutninger til de øvrige spejderchefer.
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Tid til punktet:
50 min.

•
•

o at bevare den nuværende organisering med en
styregruppe for Spejdernes Lejr som ansvarligt led for
lejren
o at bestyrelsen i samarbejde med styregruppe og øvrige i
lejrorganisation afsøger mulighederne inden for denne
organisering med relevante politimyndighed
o at generalforsamlingen enstemmigt udtrykte en stor tillid
til den samlede lejrorganisation, styregruppe og
bestyrelse og tiltro til, at der kan findes en god løsning i
mindelighed
Der indgås dialog med relevant politimyndighed for afklaring af
mulighed for at godkende en beredskabsplan med den
nuværende organisering.
Kommunikation og håndtering af udfordringer sker inden for den
samlede lejrorganisation. Herunder at det ikke er muligt at få svar
på evt. Spørgsmål af andre veje.
o Bestyrelsen besluttede at dialogen fremadrettet skal finde sted
mellem styregruppen og lejrorganisationen. For ud for dialog
mellem lejrcheferne og styregruppen, skal det ikke være muligt
at opnå svar ad andre kommunikationsveje.

•
•
•

•

At styregruppens mandat til at håndtere situationen bekræftes
At Lisbet og Erik er bindeled i bestyrelsens kommunikation med
styregruppen
Bestyrelsen beslutter at tovholderne indkalder til en
ekstraordinær generalforsamling torsdag d. 22. Oktober kl. 20.15
med afklaring af behov for ny organisering og evt. beslutning af
samme. Herunder ændringer af rammeaftalen.
Erik og Grethe undersøger om mulighed D er en lovmedholdelig
mulighed og beskriver denne i detaljen. Mikkel Nilsson har tilbudt
at hjælpe med at undersøge denne model.

Bestyrelsen beslutter at følgende punkt udskydes til senere beslutning.
•

At Lisbet og Erik i dialog med styregruppen formand, afsøger og
indstiller kandidater til indsupplering i styregruppen.
o Det Danske Spejderkorps frabeder sig at der bliver
indsuppleret i styregruppen, da der er mere presserende
problemer under de nuværende omstændigheder.

Lejrcheferne har dialogen med de frivillige, der er trådt ud af
organisationen. Lisbet følger op på de frivillige på baggrund af dialogen
med Lejrcheferne.
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3.

Spejderkomitémøde i oktober

Punktansvarlig:
Tovholderne

Indstilling:

Bilag:

Der er spejderkomitémøde 5. oktober. Her forventes det at Spejderkomiteen
drøfter Lars Kolind og Vibeke Riemers notat om Dansk Spejderarbejde og
Spejderkomiteen. Forud for mødet skal bestyrelsen forholde sig til notatet.

3.1 Dansk
Spejderarbejde og
Spejderkomiteen

Tovholdergruppen indstiller:
•

at tovholdergruppen formulerer en hjemmeopgave til korpsene, om at
forholde sig til notatet og formulere en holdning, der er ligger klar til
mødet 1. oktober.

Referat:
Kristine og Stine deltager i Spejderkomitemødet.
Det blev bemærket, at det var en urimelig kort tidsfrist for korpsledelserne at
lave hjemmeopgaver hjemmefra.
Bestyrelsen beslutter at spejdercheferne bedes om at forberede sig frem mod
mødet med deres hovedbestyrelser. Hans Henrik og Kristine formulerer
spørgsmål til spejdercheferne.

4.

Eventuelt

Referat:
Mødet d. 1. oktober flyttes til d. 29. September kl. 20
Vedtægterne skal revideres med en advokat. Det vil være optimalt, hvis det er
muligt at gennemgå eventuelle vedtægter med spejdercheferne i december.
Signe kigger vedtægterne igennem og understreger hvilke politiske valg, der er i
vedtægterne til indstilling til mødet 29. September.
DUF har henvendt sig for at høre, om SPEJDERNE vil bygge Ungdommes Hus på
Folkemødet. Klan B har meldt sig til at bygge scenen. Spejderne har frabedt sig
at være ansvarlige for pladsvagter og bookning af plads. Folkemødet kommer
på dagsordenen til mødet d. 29. September.
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Tid til punktet:
5 min.

