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Spejdernes bestyrelse 

Dato: 25.01.22 
Tid: Kl. 19.00-20.30 
Sted: Teams  
Mødedeltagere: Mathias L. Faaborg, Stine Kirk Jensen, Hannes Dau, Pia Risør Bjerre, Kristine Clemmensen-Rotne, Mikkel Nilsson, Annette Jorn, Maria 
Jakobsen (referent). 
Deltager ikke: Jakob Kjærside  

  Emne  Indhold Hvem  

1  Check in Kort check in runde hos alle formænd.  Kristine  

2 Nyt fra formændene  Kort status på Amfiteateret, som skal bruges under Spejdernes Lejr.  
Der har været møde med miljøministeren omkring de nye naturparker. Spejderne er positive, så 
længe der er fri og tilgængelig adgang på alle tider af døgnet.  
D. 29. januar afholdes bestyrelsesseminar, og de sidste forberedelser er i proces.  
Formændene er også ved at forberede til årsmødet i marts.  
Spejder Komiteen afholder møde d. 18. marts, hvor spejdercheferne er inviteret.   

Kristine / 
Stine  

3  Nyt fra sekretariatet  Gennemgang af orientering fra sekretariatet med særligt fokus på Spejdernes Lejr.  
Der har været afholdt møde med DUF omkring folkemødet.  
I starten af februar afholdes udviklingssamtaler på kontoret.   

Annette  

4 Gennemgang af udkast for 
årsregnskabet Spejderne  

Gennemgang af årsregnskabet for Spejderne, ledelsesberetningen er under opdatering fortsat. 
Dette er første udkast, før det skal til revision hos revisoren.   
Bestyrelsen udtrykte stor glæde for at SAF nu har kunnet levere et foreløbigt regnskab samt et mere 
detaljeret indblik allerede i januar. Det er en meget stor forbedring fra tidligere år.  
Bestyrelsen tog regnskabet til efterretning. 

Grete  

5 Godkendelse af Budgetrevision (Jf. 
Lejrgrundlaget pkt. 11)  

Hanne præsenterede Spejdernes Lejrs budgetrevision.  
Større sikkerhed i store budgetposter pga. kontrakter, der er kommet på plads.  
Forhåndstilmeldingen ser fornuftig ud, og der arbejdes på budgetrevision ud fra 
forhåndstilmeldingstallene i kommende fremtid.  
Likviditetsstyringen afventer pt, og det er det næste, som der arbejdes på.  
Lejren er særligt opmærksom på: at have centrale reserver og at fødevarer- og 
byggemarkedspriserne pt. er usikre grundet inflation.  
Fundraisingen ser rigtig fornuftig ud til lejren.  
Bestyrelsen gav ros for at der er kommet så godt styr på økonomien og rapporteringen.  
Bestyrelsen godkendte.  

Hanne    
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6 Orientering om status på 
bemanding af lejrorganisationen 
(Jf. Lejrgrundet pkt. 9) 

Lejren har en organisation, som kører, om end de giver udtryk for at det er en hård og slidsom tid for 
flere. Lejrledelsen har fået etableret et ærligt og trygt rum, og det skaber motivation at være 
sammen. Det er vigtigt, at det skal være sjovt at lave lejr. Lejrcheferne holder møder med et område 
om ugen.  
Der kan altid bruges flere hænder, og der ligger mange spændende jobs i jobbanken. LEI har nogen 
større poster, som de gerne vil have besat. Frivillighed er i proces med strategisk rekruttering.   
Bestyrelsen gav udtryk for at de gerne assisterer med at finde mandskab til de centrale poster der 
mangler.  

Charlotte 

7 Orientering om status på foreløbig 
tilmelding (Jf. Lejrgrundet pkt. 9) 

Gennemgang af foreløbige tilmeldinger til lejren.  
Tallene er friske, og der kan være evt. forskydninger.  
Det ser fornuftigt ud, og tallene bruges til at planlægge og budgettere videre.  
På baggrund af det kan der skaleres op eller ned løbende.  
Sammenhæng mellem forhånds- og endelige tilmeldinger præsenteres fra 12 + 17.  
Aldersfordelingen: der er flest 10-13-årige de danske spejdere og 14-17-årige af de udenlandske 
spejdere. Aktivitetsfolkene bruger disse tal til at sikre aktiviteter nok til aldersgrupperne.  
Transport: fælles transport, bil, cykel og til fods.   

Morten  

8 Check ud  Kort check ud fra de deltagende med evt. spørgsmål eller noter.  Kristine  

 


