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Generalforsamling, Foreningen Spejderne 
Mødetidspunkt: 5. marts 2022 kl. 10:20-14:45 

Sted: Holmen, Arsenalvej 10 

 

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: 
• Pia Bjerre som dirigent. 
• Annette Jorn som referent. 

 

Referat: 

Annette Jorn og Pia Bjerre blev enstemmigt valgt. 

 

2. Beretning fra bestyrelsen til godkendelse Punktansvarlig: 
Mathias  

Indstilling: 

Formandskabet vil aflægge beretning for det forgangne år. 

Bestyrelsen indstiller: 
• at generalforsamlingen godkender beretningen. 

Bilag: 

Ingen bilag til punktet 

Referat: 

Bestyrelsen fremlagde beretningen mundtligt. Hovedpointerne var: 

• Oprydning, herunder godkendelsesflow  
• Organisering i bestyrelsen  
• Ny organisering i SPEJDERNE: Der er sket ændringer i ansættelsesforhold 

og omrokering ifm. bestyrelsen, samt der er ansat ny sekretariatschef, 
Annette Jorn. 

• Spejdernes fælles historie og store oplevelser: Starter med oplevelsen og 
fokus på børnene. I 2012 og helt frem til SL2030  

• Organisationerne har fået større forståelse og rummelighed overfor 
hinanden. Stadig de samme medlemsorganisationer.  

• Spejderne fokuserer på korpsene  
• Smidighed omkring fælles projekter har udviklet sig, vi engagerer os hvor 

det er meningsfyldt.  
• Vi vil gerne samarbejde, vi tror på, at vi i fællesskab får større værdi til 

spejderne og spejdernes bevægelsen.   

Beretningen blev godkendt. 

Sciencepirater v. Marianne Lomholm  

Målet er at nå ud til 30.000 børn, men pga. covid-19 blev bevillingen forlænget 
et ½ år og det har betydet at målet har rykket sig til 33.000 børn.  

Måltallet i år 2 var 2.500 og har allerede ramt 11.000.  

Stor begejstring fra Villumfonden. 2/3 er piger.  
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Vi får nogle andre typer frivillige med end hvad vi normalvis har med som 
spejdere. Fokus på udvikling af materialer. Deltager på Spejdernes Lejr.  

Stor anerkendelse til projektgruppen for at opnå de her gode resultater.  
 

Børnene tilbage i fællesskabet v. Ida Nielsen  

Formålet er at få flere børn tilbage i fællesskabet efter Corona - særligt børn og 
unge i udsatte positioner. Villum fonden har givet 1,5 mio til ni projekter med 
fokus på opstart af nye grupper eller udvidelse af eksisterende i udsatte 
boligområder. Pengene kunne søges af de danske spejderkorps: De grønne 
pigespejdere, Danske Baptisters Spejderkorps, KFUM-Spejderne, Det Danske 
Spejderkorps.  
Ida gav eksempler på projekter fra de forskellige korps.  
 

ASOCIO v. Mette Lindskov og Lisbet Lentz  

ASOCIO er tværkorpsligt internationalt arbejde. De er nu blevet en del af 
Spejderne. ASOCIO gav et kort rids af deres historie. Derefter fokus på 
fremtiden for ASOCIO og de spørgsmål de stiller sig selv nu: Hvad kalder verden 
på? Hvor skal vi hen? Har ligget stille under covid-19 og tænker en slags nystart. 
Hvor skal vi ud og gøre en forskel? Lytte til WAGGGS og WOSM og Korpsene 
som også har internationale projekter.  

Næste skridt: finde gode kontakter ifm. internationale projekter.  
Der laves en projektbeskrivelse som præsenteres for spejdernes bestyrelse 
efter sommerferien.  

 
UNICEF v. Pia Bjerre  

Spejdernes partnerskab med Unicef fokuserer pt. på at skabe en stor aktivitet 
på Spejdernes Lejr 2022. I samarbejde med en række engagerede frivillige har vi 
skabt en aktivitet med fokus på børnekonventionen og børns rettigheder. 
Forventningen er, at aktiviteten skal engagere 3.000 spejdere direkte på lejren, 
samt give mulighed for at komme forbi og blive inspireret.  
 

Spejdernes Lejr 2022 v. Morten Lykkeberg  
Morten Lykkeberg gav status på Spejdernes lejr. De kan mærke der begynder at 
være mere pres på de frivillige, men gør en ihærdig indsats for at sikre et godt 
arbejdsmiljø for de frivillige.  

Næsten samtlige fondsansøgninger har givet pote – i sig selv en kæmpe succes.  

Første spadestik og start på vartegnsbyggeri lige om hjørnet.  

Alt i alt går det fremad, sådan cirka som planlagt – og i hvert fald som man kan 
forvente med så stort et event.  
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3. Regnskab til godkendelse 
Punktansvarlig: 
Kristine Clemmensen-
Rotne (formand) 

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: 

Kristine Clemmensen-Rotne gennemgik årsregnskabet. 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. 

Regnskabet blev godkendt. 

 

4. Rammeaftale til godkendelse Punktansvarlig: 
Bestyrelsen 

Indstilling: 

Forlængelse af rammeaftalen frem til marts 2023.  

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 og forlænges frem til 

marts 2023. Det vil vi gerne invitere hovedbestyrelserne med til en 
drøftelse frem mod beslutning til marts. Efter SL22 og frem til årsmøde.  

Bilag: 

4.1. Rammeaftale for 
Spejdernes Lejre 

Referat: 

Bestyrelsen fremlagde forslaget om forlængelse rammeaftale for Spejderne.  

Rammeaftalen for Spejdernes blev godkendt og forlænget uden bemærkninger. 

 

5. Behandling af indkomne forslag Punktansvarlig: 
Bestyrelsen 

 
Bilag: 

Ingen  
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Tid til punktet: 
2 min. 

6. Budget til orientering  Punktansvarlig: 
C (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 

Referat: 

Bestyrelsen informerede om at de ønsker at starte budgetprocessen forud for 
sensommermødet og dermed sikre at vi på sensommermødet har mulighed for 
at nikke til det budget som Spejderne skal forvaltes ud fra i 2023. Derudover vil 
bestyrelsen gerne at der tænkes i budgetprincipper der også rækker mellem 
lejrene. Da tanken er at både Spejderne og Spejdernes lejre er kommet for at 
blive, så bør økonomien i Spejderne også planlægges derefter.  

Orientering 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: 

Bilag: 

Ingen bilag til punktet 
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• Det Danske Spejderkorps: Mathias Faaborg og Kristine Clemmensen-
Rotne 

• KFUM-Spejderne: Stine Kirk Jensen 
• De grønne pigespejdere: Pia Risør Bjerre 
• Danske Baptisters Spejderkorps: Jakob Kjærside 
•  Dansk Spejderkorps Sydslesvig: Hannes Dau 

Bestyrelsen indstiller: 
• at generalforsamlingen tager udpegningen til efterretning. 

Referat: 

Vi siger tak for arbejdet til Mikkel Bo Nilsson, der træder ud af bestyrelsen.  

 

Tid til punktet: 
2 min. 

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: 

Spejderhjælpen søger ny bestyrelsesformand forlænget tidsfrist (projekter, 
udviklingarbejde). 

 

 

 

 

   

Pia Risø Bjerre, dirigent  Annette Jorn, referent 

 

Kristine Clemmensen-Rotne, Formand

Referatet er godkendt af


