Ekstraordinær generalforsamling
Mødetidspunkt: Søndag d. 11. oktober 2020 kl. 20:15-21:45
Sted: Microsoft Teams

Deltagere: Mikael Andersen (Det Danske Spejderkorps, referent), Les Ries (KFUM-Spejderne i Danmark),
Tobias Simonsen (KFUM-Spejderne i Danmark), Cathrine Støvring Preussler (De grønne pigespejdere), Tina
Carøe Rosenkilde (De grønne pigespejdere), Susanne Kolle (De grønne pigespejdere), Jakob Johannes
Kjærside (Danske Baptisters Spejderkorps), Katrine Skovgård (Danske Baptisters Spejderkorps), Hannes Dau
(Dansk Spejderkorps Sydslesvig), Ricky Teiwes (Dansk Spejderkorps Sydslesvig), Mathias L. Faaborg
(formand, Spejderne), Stine Kirk Jensen (formand, Spejderne), Lisbet Trap-Jensen (Spejderne), Connie
Schneider (Spejderne), Erik Friis (Spejderne), Signe Obel (Spejderne), Hans Henrik Halvbjørn (Spejderne,
dirigent),

INDKALDELSE
Jf. drøftelsen på sensommermødet og efterfølgende beslutning på ekstraordinær generalforsamling d. 10.
september, indkalder Spejdernes bestyrelse til ekstraordinær generalforsamling d. 11. oktober. Bestyrelsen
har noteret sig korpsenes accept af, at generalforsamlingen afholdes virtuelt.
Spejdernes bestyrelse indstiller til den ekstraordinære generalforsamling:
1. at beslutte en tilpasning af organiseringen af Spejdernes Lejr og som konsekvens af denne
beslutning, bede om at vedtægter og lejrgrundlag samt øvrige aftaleretslige dokumenter tilpasses
denne beslutning og fremlægges på den førstkommende ordinære generalforsamling til endelig
beslutning.
2. at tage afrapporteringen og beskrivelsen af arbejdsindsats og resultater fra Spejdernes bestyrelse,
styregruppe og lejrledelse til efterretning.
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REFERAT
1.

Valg af dirigent og referent

Bestyrelsen indstiller:
• Hans Henrik Halvbjørn, bestyrelsesmedlem i Spejderne, som
dirigent.
• Mikael Andersen, Korpsledelsesmedlem i DDS, som referent.

Referat:
Stine Kirk Jensen bød velkommen til generalforsamlingen og indstillede valget
af dirigent og referent.
Hans Henrik Halvbjørn blev enstemmigt valgt til dirigent.
Mikael Andersen blev enstemmigt valgt som referent.
Hans Henrik Halvbjørn konstaterede, at korpsene enstemmigt har givet tilsagn
til generalforsamlingens gyldighed og derfor er generalforsamlingen
beslutningsdygtig.
Hans Henrik gennemgik generalforsamlingens program, hvor fokus vil være på
de beslutninger, der skal tages. Hvis der tages beslutninger som kræver
ændringer i vedtægter eller rammeaftaler, udarbejder bestyrelsen et konkret
forslag til ændringer, som fremlægges på næstkommende generalforsamling
(forventeligt på Årsmødet til marts 2021).

2.

Beslutning om tilpasning af organiseringen af
Spejdernes Lejr

Indstilling:
Generalforsamlingen må beslutte en tilpasning af organiseringen af Spejdernes
Lejr. Som konsekvens af denne beslutning, bede om at vedtægter og
lejrgrundlag samt øvrige aftaleretslige dokumenter tilpasses denne beslutning
og fremlægges på den førstkommende ordinære generalforsamling til
beslutning.
Bestyrelsen indstiller til generalforsamlingen, at vi ændrer Styregruppen for
Spejdernes Lejr til en evalueringsgruppe under lejrledelsen, med den vigtige
opgave at evaluere alle aspekter af SL2022 og samtidig sikre vidensoverlevering
og iværksætte forberedelser af den næste fælles lejr SL2026.
Bestyrelsen for Spejderne har dermed opgaven som øverste ansvarlige for
SL2022. Det sker på den måde, at ledelsen af SL2022 (bestående af to lejrchefer
og sekretariatslederen) refererer direkte til bestyrelsen for Spejderne.
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Bilag:
Ingen bilag til punktet

Bestyrelsen for Spejderne skal ikke være ”overdommer” på alle detaljer i
SL02022, men når der skal tages stilling til vigtige milepælsbeslutninger,
udarbejder lejrledelsen en indstilling, som lejrledelsen forelægger til
godkendelse i Spejdernes bestyrelse.
Som en konsekvens af ovenstående skal der foretages konsekvensrettelser i
rammeaftale, governancemodel og om nødvendigt vedtægter og lejrgrundlag.
Det påhviler bestyrelsen og lejrledelsen at tilpasse dokumenterne. Opdaterede
dokumenter fremlægges på førstkommende ordinære generalforsamling, og
såfremt disse kræver en generalforsamlings beslutning, indstilles disse til
godkende på generalforsamlingen. Beslutningen træder dog i kraft med det
samme og bestyrelsen beder om bemyndigelse til at arbejde inden for
beslutningen indtil endelige dokumenter er vedtaget.
Referat:
Hans Henrik Halvbjørn gav ordet til Lisbet Trap-Jensen, der redegjorde for det
store arbejde, der er blevet gjort mellem bestyrelsen, styregruppen og
lejrorganisationen siden sidste ekstraordinære generalforsamling. Claus
Rantzau har påtaget sig rollen som midlertidig lejrchef indtil, der findes nye.
Hans Henrik gav ordnet videre til Stine og Mathias, der gav en indflyvning til
arbejdet forud for den løsning, der er indstillet til generalforsamlingen.
Der blev stillet spørgsmål til indstillingen, og hvordan den ligger i tråd med
beslutningen på sidste ekstraordinære generalforsamling. Mathias og Stine
fremlagde, hvordan indstillingen er en udmøntning af flere drøftelser i
bestyrelsen, omkring Spejdernes Lejr 2022, Årsmødet, Sensommermødet og
generalforsamlingerne, der har til hensigt at skabe ro på i lejrorganisationen.
Generalforsamlingen drøftede, hvilke positive og negative konsekvenser der
kunne være på baggrund af indstillingen.
Hans Henrik Halvbjørn bad korpsene om at holdningstilkendegivelse. Korpsene
lagde vægt på:
• at tilgodese alle de frivillige der ligger en masse arbejde i
lejrorganiseringen og omkring lejrorganiseringen.
• at Spejderne skal have en stærk organisering, der ikke bliver en
spændetrøje fremadrettet, men er samtidig er fleksibel.
• at indstillingen skal ses som et afsæt til at få gravet dybere i Spejdernes
kerneopgave og hvilken organisering der bedst kan understøtte den, men
at denne dialog skal foregå særskilt, i et godt samarbejde mellem
korpsene og i bestyrelsen.
Indstillingen blev vedtaget. Det Danske Spejderkorps, KFUM-Spejderne i
Danmark, Danske Baptisters Spejderkorps, Dansk Spejderkorps Sydslesvig
støttede indstillingen, mens De grønne Pigespejdere ikke støttede indstillingen.
Stine samlede op på de første skridt i det videre forløb omkring overlevering
mellem Spejdernes bestyrelse og styregruppen, ansættelse af lejrchefer,
sekretariatschef og den nye rolle for styregruppen.
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Generalforsamlingen bemyndiger bestyrelsen til at agere inden for
beslutningen af indstillingen, velvidende at rammeaftalen ikke er opdateret.
Bestyrelsen skal senest til den ordinære generalforsamling på Årsmødet i 2021
fremlægge en opdateret rammeaftale.

På vegne af generalforsamlingen,

Mikael Andersen (Oct 12, 2020 12:20 GMT+2)

Hans Henrik Halvbjørn, dirigent
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Mikael Andersen, referent
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