
Spejdernes Bestyrelsesmøde d. 31. januar 2023 kl. 19.00-21.45 på Microsoft Teams
Tilstede:

Punkt Est. Tid Start Type* Emne Bilag/bemærkning Referat
01 00:10 19:00 Å Check-in Kort Check-in fra hvert korps.  Dagsorden godkendt. 
02

00:10 19:10

O

Formændene orientering Bilag 1_Punkt 2_Proces for fælles lederuddannelse  

Fokus på emnerne til dette bestyrelsesmøde. Derudover har formænd 
udarbejdet et oplæg til proces for lederuddannelse i Spejderne-regi. 
Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning og bakker op om 
processen. Kommentar: På næstkommende bestyrelsesmøde ønskes en 
drøftelse om at deltage på hinandens uddannelsesudbud.  

03

00:05 19:20

O

Sekretariatet orientering 
Bilag 2_Punkt 3_Nyt fra Spejderne
Bilag 3_Punkt 3_Spejdernes Lejr tidslinje

Kort orientering fra sekretariatet. Bilagene afspejler aktiviteterne, hvor 
der er fokus på planlægning af næste halvår. Der er udarbejdet tidslinje 
for hhv Spejdernes Lejr 2026 (SL26) samt et årshjul for Spejdernes 
aktiviteter. Derudover arbejdes der på kommunikationsplan for næste 
halvår, rekrutteringsproces for lejrchefer til SL26 samt 
værtsskabskommune til SL26. 

04

00:30 19:25

B

WSJ31 budproces og kommisorium, indstilling Bilag 4_Punkt 4_Indstilling_WSJ31 bud Kommisorium 

Kort præsentation af forløbet for udarbejdelse af kommisorium med 
input fra flere frivillige med gengangere fra den arbejdsgruppe der 
overdrog opgaven til Spejderne. Kommisoriet er godkendt. 
Kommentar: Budgetramme for forplejning, transport bør gives af 
bestyrelsen. Budgetrammen for kampagnedelen skal gives, når det er 
klart om Danmark er ene-byder eller ikke. 

05

00:15 19:55

O

Digital understøttelse af Spejdernes Lejre, status Bilag 5_Punkt 5_Digital efterlejr udvalg_Kommisorium 

Velkommen til Mads og Johannes fra udvalget. Kort præsentation af 
formål og kommisorie. Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning 
og takker for en god indsats med at sikre en digital efterlejr. 
Kommentar: Et overblik og simple styringsværktøjer vil være 
kærkomment, samt at bestyrelsen meget gerne ser udvalget arbejde 
med hvilken rolle de ser tilmeldingssystemet spille (og ikke spille). 

06

00:25 20:10

O

Udkast årsregnskab Spejderne Bilag 6_Punkt 6_Udkast Årsregnskab Spejderne 2022

Velkommen til Grete fra SAF. Præsentation af seneste udkast af 
årsregnskab for Spejderne. Der afventes endelig revision som forventes 
færdigt i midt februar og herefter indkaldes til ekstraordinært 
bestyrelsesmøde for endelig underskrift og godkendelse af 
årsrapporten, inden generalforsamling i marts. Bestyrelsen tager 
orienteringen til efterretningen og takker for den ekstraordinære 
indsats med økonomien. Tak til både SAF, Spejdernes Lejr 2022 samt 
Sekretariatschef. 

07

00:15 20:35

O

Udkast til Spejdernes strategi Bilag 7_Punkt 7_Udkast Strategi Spejderne 2023-27

Udkast præsenteret af sekretariatschef. Bestyrelsen skal nu indhente 
feedback fra egen hovedbestyrelse og har frist til 10/2-2022 for skriftlig 
feedback til sekretariatschef. Herefter udarbejdes endeligt materiale til 
behandling på generalforsamling. Bestyrelsen bakker op om udkastet 
og ser frem til drøftelserne i eget korps. 

08

00:10 20:50

D

Årsmøde program - udkast Bilag 8_Punkt 8_Udkast Program Generalforsamling og Årsmøde Spejderne 2023

Udkast præsenteret af arbejdsgruppen. Næsten samme format som 
seneste generalforsamling. Eftermiddagen vil være en kombination af et 
internt og et ekstern oplæg omkring tematikken frivillighed. Derudover 
vil der også være en organisationsøvelse, quiz og hygge om aftenen 
samt mulighed for at afholde korpsmøder om søndagen på Houens 
Odde. Bestyrelsen bakker op om programmet og ser frem til en 
spændende og lærerig weekend sammen.  

09

00:45 21:00

D

Spejderne Internationalt Bilag 9_Punkt 9_Indstilling - drøftelse om internationalt spejderarbejde 

Indstillingen præsenteret af formandsskabet. Drøftelse omhandlende 
Danmarks engagement i internationale spejderlejre og international 
spejderpolitik: 1) Hvad ønsker Spejdernes bestyrelse sig af det 
internationale område? 2) Hvilke steps ser vi i processen? Kommentar: 
stærkt bredt ønske om at koble korps, Spejderne og det internationale 
spejderpolitik tættere sammen. Næste skridt: 1. Drøftelse og afklaring i 
eget korps på baggrund af indstillingen, 2. Formandsskab udarbejder 
på den baggrund et fælles visionspapir for Danmarks internationale 
spejderarbejde, 3. Spejdernes bestyrelse drøfter visionspapir samt 
øvrig behov for materiale på et kommende bestyrelsesmøde, 4. 
Materialet drøftes endeligt på Spejdernes Sensommermøde 

10 00:05 21:45 Å Check-ud 

*
(B) Beslutning
(D) Drøftelse
(O) Orientering

Kristine Clemmensen-Rotne, Tobias Simonsen, Jakob Kjærside, Pia Risør Bjerre, Mathias L. Faaborg samt Hannes Dau (observatør for DSS) 
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