
Bestyrelsesmøde d. 26. oktober 2021 kl. 19.00-22.00 på Microsoft Teams

Tilstede:

Punkt Est. Tid Start Type* Emne Bilag/bemærkning Referat

01 00:15 19:00 Å Check-in, godkendelse af dagsorden

02 00:15 19:15 B Folkemødet på Bornholm Det skal være en mindre omfangsrig 

struktur, men fortsat aktiv deltagelse på 

folkemødet. Der skal laves scene for DUF.  

Økonomien i det - 2.-300.000 kr. Dækket 

af projektpuljen i 2022 og evaluering efter 

F22 for at se, om det er ramt rigtigt. 

Sekretariatet løfter opgaven. SL2022 

fremvises. Godkendt. 
03 00:00 19:30 Partnerskabsstrategi Udskudt til januar mødet

04 00:00 19:30 Opdatering fra Lars og Vibeke workshoppen Udskudt til januar mødet

05 00:10 19:30 O Nyt fra formændene 

00:15 19:40 Pause

06 00:10 19:55 O Nyt fra Sekretariatet Bilag 3 Nyt fra Spejderne 

07 00:10 20:05 B

Godkendelse af budgetrevision (jf. lejrgrundlaget pkt. 11)

Deltagelse af Hanne Friis (ØKO).          Revy 

bortfalder. Busserne lavere end først 

vurderet. (Reducering på fundraising og 

sponsorater). AOE + Sek 7,1 grundet 

besparelse. Usikkerhed i januar reduceret 

pga. indgåede aftaler, funraising-

indstilling samt et forhåndstilmelding 

(indtægt). Fra årsskiftet vil bestyrelsen 

modtage økonomi-opdateringer på 

månedsvis. Godkendt. 

08 00:10 20:15 B Indstilling om tilbagebetaling ved overskud Det er en beslutning bestyrelsen træffer, 

hvis vi står i situation, hvor der er 

overskud. Indstilling godkendes ikke.
09 00:30 20:25 B

Indstilling vedr. Værtsskabet for SL 2026

To modeller. 1) Værtsmodel: kommunen 

stiller areal og faciliteter til rådighed. 2) 

partnerskabsorienteret: glæder og 

udfordringer deles på vejen. Kommunerne 

peger på model 2. Undersøge hvordan 

andre har gjort eks. DGI. Genererer 

ressourcer på andre og nye måder, 

Spejderne er en interessant 

samarbejdspartner – sikring af fornuftig 

forhandlingssituation. 

1) Der arbejdes videre med mulighederne 

for en samarbejdsmodel, men som 

udgangspunkt ikke en ren 

partnerskabsmodel. Godkendt. 

2) De siktserede minimumskriterer danner 

grundlag for det videre arbejde. 

Godkendt. 

3) Arbejdsgruppen udarbejder en 

indstilling, der indeholder valg af 

kommune til SL2026 på basis af de 

forestående punkter. Sekretariatschef 

agerer rød tråd fra 2022 til 2026. 

Godkendt. 

4) Bestyrelsen og SL2026-lejrledelsen 

udarbejder en udvidet 

sponsorpolitik, som beskriver rammer og 

grundlag for mere forretningsorienterede 

aftaler, herunder såvel tilvalg som fravalg 

i forhold til, hvad der vil være 

acceptabelt for Spejderne. Godkendt. 
10 00:10 20:55 O Orientering om status på leverencer jf. værtsaftalen med 

kommunerne (jf. lejrgrundlaget pkt. 9)
Problemstilling omkring Opera Hedeland 

skitseres. 

11 00:15 21:05 O
Orientering om aktivitetetskoncept (jf. lejrgrundlaget pkt. 9)

Sommergruppemødet blev behandlet 

AOE
12 00:20 21:20 B

Indstilling vedr. gudstjeneste

Bilag 1 + 2 (se mappen for indstilling) Opfordring til at række ud og lytte til 

baglandet for at finde den rette løsning. 

Godkendt 
13 00:10 21:40 O

Orientering om status på bemanding af lejrorganisationen (jf. 

lejrgrundlaget pkt. 9)

Der er nu fundet bemanding på de kritiske 

funktioner hos LEI (teknik og beredskab) 

14 00:10 21:50 B

Godkendelse af opdateret lejrgrundlag med driftsledelse under 

lejren (pkt. 6), kvalitet (pkt. 10), håndtering af risici (jf. 

lejrgrundlaget pkt. 9 og 11)

Driftsledelse – Der afholdes møder 

undervejs, hvor bestyrelsen deltager. 

Snerydder-gruppen skal defineres. LC og 

SEK-chef fortsætter samarbejdet under 

SL2022. SL2022 opsøger muligheder for 

kvalitetssikring og scenariespil. Godkendt. 

00:10 22:00 Å Check Ud

22:10

(B) Beslutning (L) Lukket (D) Drøftelse (O) Orientering (Å) Åbent


