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Generalforsamling, Foreningen Spejderne 
Mødetidspunkt: 13. marts 2021 kl. 9:00-10:30 

Sted: Online, Microsoft Teams 

 

Til stede var repræsentanter for Det Danske Spejderkorps, KFUM-Spejderne i Danmark, De grønne 

pigespejdere, Danske Baptisters Spejderkorps, Dansk Spejderkorps Sydslesvig samt Spejdernes bestyrelse og 

sekretariatschefen for Spejderne 
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1. Valg af dirigent og referent 
Punktansvarlig: 
Formandskabet 

Bestyrelsen indstiller: 

• Ole Buch Rahbek som dirigent. 

• Sanne Lund Sørensen som referent. 

 

Referat: 

Ole Buch Rahbek og Sanne Lund Sørensen blev enstemmigt valgt. 

 

2. Beretning fra bestyrelsen til godkendelse 
Punktansvarlig: 
Bestyrelsen 

Indstilling: 

Formandskabet vil aflægge beretning for det forgangne år. 

Bestyrelsen indstiller: 

• at generalforsamlingen godkender beretningen. 

Bilag: 

Ingen bilag til punktet 

Referat: 

Formandskabet fremlagde beretningen mundtligt. Hovedpointerne var: 

• Det har været en svær situation i alle korps med Covid-19-situationen 

• Bestyrelsen har fået gang i gode projekter/partnerskaber herunder 
Science-pirater, WWF og Unicef 

• Ungdomsøen er kommet godt fra start 

• Der har været fokus på arbejdet med kerneopgaven 

• Spejdernes Lejr: Der har været uro i lejrledelsen henover sommeren, men 
har nu fået etableretet en ny organisering 

• Ny organisering i SPEJDERNE: Der er sket ændringer i ansættelsesforhold 
og omrokering ifm. bestyrelsen, men nu med er der ansat ny 
sekretariatschef, John Sværke - velkommen til ham. 

• Det strategiske arbejde har været på pause indtil, at der har været styr på 
både organisering på sekretariatet og i bestyrelsen 

• Der har i løbet af 2020 været politisk lydhørhed; både ifm. genåbning og 
under udarbejdelse af retningslinjer for foreningslivet under corona-
nedlukningen. 

Marie Torp, DDS, kommenterede yderligere på projektet med UNICEF. 

Beretningen blev godkendt. 
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3. Regnskab til godkendelse 
Punktansvarlig: 
Connie Schneider 
(bestyrelsen) 

Indstilling: 

Bestyrelsen har fremsendt revideret regnskab til generalforsamlingens 
behandling. Bestyrelsen og revisor har ingen kommentarer til regnskabet. 

Bestyrelsen indstiller: 

• at regnskabet godkendes. 

Bilag: 

3.1. Regnskab for 2020 

Referat: 

Connie Schneider fra bestyrelsen fremlagde regnskabet. Regnskabets resultat 
er et overskud på ca. 2 mio. kr., herunder 1,4 mio. vedr. Spejdernes Lejr og 0,6 
mio. vedr. bestyrelsens øvrige drift. 

KFUM-Spejderne bemærker, at det er rart at se, at skuden er blevet vendt, og 
roser bestyrelsen for arbejdet. 

Regnskabet blev godkendt. 

 

4. Rammeaftale til godkendelse 
Punktansvarlig: 
Bestyrelsen 

Indstilling: 

Idet rammeaftalen for Foreningen Spejderne blev godkendt i 2019, skal denne 
ikke behandles på denne generalforsamling. 

Bestyrelsen har dog i forlængelse af de ekstraordinære generalforsamlinger i 
efteråret udarbejdet udkast til opdateret rammeaftale for Spejdernes Lejre, 
som indstilles til generalforsamlingen behandling. 

Bestyrelsen indstiller: 

• at rammeaftalen for Spejdernes Lejre godkendes. 

Bilag: 

4.1. Rammeaftale for 
Spejdernes Lejre 

Referat: 

Bestyrelsen fremlagde forslaget om ny rammeaftale for Spejdernes Lejr. 

Rammeaftalen for Spejdernes Lejr blev godkendt uden bemærkninger. 

 

5. Behandling af indkomne forslag 
Punktansvarlig: 
Bestyrelsen 

Indstilling: 

Der er kommet et forslag til generalforsamlingens behandling. 

Bilag: 



 

Side 4 af 7 
 

Bestyrelsen har i forlængelse af de ekstraordinære generalforsamlinger i 
efteråret og de seneste drøftelser omkring bestyrelsens fremadrettede 
sammensætning udarbejdet udkast til opdaterede vedtægter for Foreningen 
Spejderne. 

Bestyrelsen indstiller: 

• at de nye vedtægter godkendes. 

5.1. Forslag til nye 
vedtægter for 
Foreningen 
Spejderne 

Referat: 

Bestyrelsen har gennemskrevet vedtægterne ift. de snakke, der har været de 
sidste par år både ift. bestyrelsens sammensætning og omkring frister ifm. 
generalforsamlinger. 

Dansk Spejderkorps Sydslesvig ønskede at stille ændringsforslag til 
ændringsforslaget om ikke at fastlåse pladser i bestyrelsen til Spejdercheferne 
via vedtægterne. 

Bemærkninger og afstemning fra de forskellige korps til ændringsforslaget til 
ændringsforslaget (ÆF til ÆF): 

Det Danske Spejderkorps: Glade for processen forud for årsmødet. Støtter ikke 
op om Dansk Spejderkorps Sydslesvigs ÆF til ÆF, men støtter bestyrelsens 
forslag. 

KFUM-Spejderne: Er glade for processen op mod årsmødet, og er enige med 
DGP om at det er en drøftelse der starter nu. KFUM-Spejderne stemmer imod 
ÆF til ÆF. KFUM-Spejderne opfordrer bestyrelsen til at overveje, om der skal 
være frist for ÆF. 

De grønne pigespejdere: Stemmer imod ÆF til ÆF. Mener at drøftelsen omkring 
sammensætningen kun er i sin begyndelse, og glæder sig til den videre dialog. 
De grønne pigespejdere mener at det er rigtigt at spørgsmålet om bestyrelsens 
organisering fremstilles i vedtægterne, og ikke bør ligge i tillægsdokumenter 
som fx en forretningsorden. 

Danske Baptisters Spejderkorps: Stemmer for ÆF til ÆF, da de ser samme 
udfordringer som Dansk Spejderkorps Sydslesvig. Et lille korps med små 
ressourcer har svært ved at finde spejderchefer generelt, og hvis der er flere 
krav til rollen, kan det blive sværere. 

Dansk Spejderkorps Sydslesvig: Dansk Spejderkorps Sydslesvig forstår ikke, 
hvorfor at vi skal stemme inden vi har hørt alle argumenter. Håber på 
vedtægtsændringer vi alle kan være enige i. Vi er enige om hvordan 
konstellationen med spejderchefer i bestyrelsen skal være, men bare ikke at det 
skal stå i vedtægterne. Hvis vi sammen i korpsene har en aftale om, hvordan 
det praktisk kan foregå, hvis man ikke kan stille med en SC i bestyrelsen, så er 
det også ok med Dansk Spejderkorps Sydslesvig (Det var der ikke yderligere 
bemærkninger til). 

 

 

Tid til punktet: 
2 min. 
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Afstemning: 

• For: Danske Baptisters Spejderkorps og Dansk Spejderkorps Sydslesvig 

• Imod: De grønne pigespejdere, KFUM-Spejderne (men hilser bekymring 
velkommen), Det Danske Spejderkorps 

Resultat: ÆF til ÆF er faldet. 

Bemærkninger og afstemning fra de forskellige korps til det oprindelige 
ændringsforslag: 

Det Danske Spejderkorps: Bemærkede i ovenstående at de støttede det her 
forslag. 

KFUM-Spejderne: Støtter ÆF, men er nysgerrig på om processen kunne være 
anderledes, så alle kan være enige på forhånd ift. de her beslutninger. KFUM-
Spejderne takker for processen. 

De grønne pigespejdere: De grønne pigespejdere foreslår at der i fremtiden 
gerne må udsendes forslag, hvor ændringer er tydeligt markeret. 

Danske Baptisters Spejderkorps: Inden forslaget fra Dansk Spejderkorps 
Sydslesvig kom, var det aftalt at der skulle stemmes blank til forslaget grundet 
samme bekymringer som ovenstående. 

Dansk Spejderkorps Sydslesvig: Når ÆF til ÆF ikke blev stemt igennem, så kan 
de ikke stemme for. Foreslår også i fremtiden at sådanne forslag kan udsendes 
tidligere, så det kan nås at vendes i god tid i de forskellige korps. 

Afstemning: 

For: De grønne pigespejdere, KFUM-Spejderne og Det Danske Spejderkorps 

Imod: Dansk Spejderkorps Sydslesvig (imod da de ikke mener, at bestyrelsens 
sammensætning af spejderchefer ikke skal fremgå af vedtægterne) 

Blank: Danske Baptisters Spejderkorps 

Resultat: Bestyrelsens forslag til nye vedtægter er vedtaget. 

Mathias Faaborg foreslår, at der nu eller senere kommer en snak om, hvordan 
vi fremad kan sikre at vi har konsensus-beslutninger til årsmødet. 

6. Budget til godkendelse 
Punktansvarlig: 
Hans Henrik Halvbjørn 
(bestyrelsen) 

Indstilling: 

Bestyrelsen har i forlængelse af drøftelser på Spejderchefmøder udarbejdet 
budget for 2021 og 2022 til godkendelse. 

Bestyrelsen indstiller: 

• at budgetterne godkendes. 

Bilag: 

6.1. Budget for 2021 og 
2022 
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Referat: 

Hans Henrik Halvbjørn fra bestyrelsen fremlagde budgettet for 2021 og 2022. 
Budgettet er lagt ud fra de indtægter/udgifter efter de informationer de nu har. 
Der er sat en buffer af på 250.000 kr. til uforudsete udgifter. Hvis de penge ikke 
bliver brugt, så kan det overvejes om driftstilskuddet skal ændres. 

Budgettet blev godkendt. 

 

7. Fastlæggelse af kontingent for det kommende år 
Punktansvarlig: 
Bestyrelsen 

Indstilling: 

Bestyrelsen ser ingen grund til at ændre kontingentets størrelse. 

Bestyrelsen indstiller: 

• at kontingentet bevares uændret på 10.000,00 kr. pr. år. 

Bilag: 

Ingen bilag til punktet 

Referat: 

Kontingentet blev godkendt. 

 

8. Præsentation af bestyrelsesmedlemmer i 
Spejderne, som er udpeget af korpsene 

Punktansvarlig: 
Bestyrelsen 

Indstilling: 

I forbindelse med foreningens nye vedtægter har korpsene forud for 
generalforsamlingen udpeget følgende bestyrelsesmedlemmer: 

• Det Danske Spejderkorps: Mathias Faaborg og Kirstine Clemmensen 

• KFUM-Spejderne: Stine Kirk Jensen 

• De grønne pigespejdere: Pia Risør Bjerre 

• Danske Baptisters Spejderkorps: Mikkel Nilsson og Jakob Kjærside 

• Dansk Spejderkorps Sydslesvig: Hannes Dau 

Bestyrelsen indstiller: 

• at generalforsamlingen tager udpegningen til efterretning. 

Bilag: 

Ingen bilag til punktet 

Referat: 

Vi siger tak for arbejdet til Connie Schneider, der træder ud af bestyrelsen, og 
tak til Signe Marie Obel og Hans Henrik Halvbjørn for deres arbejde som 
tovholdere. 

Tid til punktet: 
2 min. 
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Også tak til Lisbeth/Setti fra De grønne pigespejdere der udtrådte af 
bestyrelsen tidligere på året. Og tak til Erik Friis og Christina Palmstrøm for 
deres arbejde i bestyrelsen i det foregående år. 

9. Valg af revisor 
Punktansvarlig: 
Tovholderne 

Indstilling: 

Bestyrelsen ser ingen grund til at ændre foreningens revisor. 

Bestyrelsen indstiller: 

• at Deloitte genudpeges som foreningens revisor. 

Bilag: 

Ingen bilag til punktet 

Referat: 

Deloitte blev genvalgt som revisor. 

 

10. Eventuelt 
 

Referat: 

Søren Eriksen, Det Danske Spejderkorps: Takker den afgående bestyrelse for 
deres arbejde med at få Spejderne til at hænge sammen, herunder til Stine for 
at imødekomme DDS’ lidt “kantede” tilgang til tingene. 

 

 

 

 

   

Ole Buch Rahbek, dirigent  Sanne Lund Sørensen, referent 

 

Ole Buch Rahbek (Apr 4, 2021 19:45 GMT+2)
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