Møde:

Styrelsesmøde

Referat

Dato:

2. november 2017

Sted:

Vestermølle

Mødeleder

Søren Schulz

Deltagere:

Søren Schulz Poulsen, Kjeld Berthold Krabsen, Jette Kjøge Olsen, Signe Gammeltoft-Pedersen, Boas Eirikson, Erik Brofelde, Jeanette Pilt Ulriksen, Johanne Hardervig, Emilie
Bottke

Afbud:

Laura Rahbek, Julia Buur

Referent:

Erik

Tid:

19:30

Punkt 1
Emne:

Opfølgning af referat fra sidst

Referat:

Opfølgning på trailer. Kjeld og Erik arbejder videre. Søren kan lave logo (klistermærke).
Emilie stopper med rengøring, der skal findes en ny. Slås op blandt gruppen og forældre.
Kjeld udsender mail.

Punkt 2
Emne:

Aktuelle udfordringer i grenene:

Referat:

FamilieSpejd kan godt bruge flere børn, Mikro mini fungerer. Allan stopper som leder i
junior til jul. Der er derfor et akut lederproblem. Aftalen er at det kan munde ud i et forældremøde. Troppen mister Patrick i løbet af næste år så her bliver vi også udfordret.
Der kan startes en indslusning af en leder light ordning.

Punkt 3
Emne

Evaluering af arbejdsdag/kulturnat.

Referat:

Arbejdsdag: Det blev en succes. Der er positive tilbagemeldinger, men det komenteres
at der allerede er begyndende rod igen.
Kulturnat: Der var to besøg i løbet af aftenen. Kjeld tager med til Vestermølle at vi ikke
synes det fungerede.

Punkt 4
Emne:

Planlægning af kommende arrangementer

Julemarked

Nytårskur
Referat:

Julemarked
9-10. december. Juniorlederne har meldt fra så der er en udfordring med bygning af
gammelmandsild. Udviklingen bliver planlagt på ledermøde. Ansvaret for orientering til
spejderne ligger hos grenlederne. Invitation sendes til junior/trop ledere. Styrelsen deltager på skift både lørdag og søndag
Nytårskur

Orientering om forløbet af nytårskur. Styrelsen står for frokost kl. 12. Jette og Søren er tovholder på aften arrangementet.
Punkt 5
Emne:

Nyt fra Ledere og andre

Referat:

Se punkt 2.

Punkt 6
Emne:

Økonomi

Referat:

Lån/leje af lokaler. Egne medlemmer kan låne lokaler formedelst kr. 500,00. Det er et
spejderlokale og ikke et festlokale. Kjeld styrer udlån.
Havner formodentlig på det budgetterede underskud på ca. kr. 8.000. Der er færre indtægter end foregående år men udgifterne retter sig ind. Der skal laves en LEI kode til
banken for at de må handle vores værdipapirer. Det vil koste ca. kr. 6-800 pr. år. Vores
indtægt på papirerne har hidtil været kr. 2-3.000 om året.
Styrelse bevilger indkøb af 15 dolke.

Punkt 7
Emne:

Rammer om store events

Referat:

Det lyder fornuftigt det der er udsendt. Der skal laves principper for fremtidige store
events under en ny forening ved navn Spejder. Vi skal arbejde mere på tværs. Store
events underbygges af samarbejdspartnere. Store events holdes i hele landet. Alle store
events skal laves for alle spejdere i regi af Spejderne. Events skal være flagskibe for vores program. Store arrangementer skal være åbne for alle. Styrelsens stilling er at det
ikke er en god ide. Der skal være et event hvert 3. år. Styrelsens stilling er blandet der er
både for og imod.

Punkt 8
Emne:

Evt. skaber kontakt
Næste møde

Referat:

Red barnets familieklub. Klanen vil gerne lave et arrangement. Johanne skaber kontakt.
Nyt møde 25. januar.

Udkast

oktober 2017

Principper for store events
For at imødegå en fremtid, hvor det skønnes sandsynligt, at store events i
samarbejde med andre foreninger vil blive en tilbagevendende aktivitet for Det
Danske Spejderkorps, beskrives her Det Danske Spejderkorps' principper for
engagement i store events. Store events defineres ud fra en deltagelse på over
5.000 personer, typisk varende over flere dage. De følgende overskrifter dækker
hver især et princip, der skal tages i betragtning ved planlægning, afholdelse og
afrunding af store events. Det Danske Spejderkorps arbejder for at følgende
principper tilgodeses ved medvirken til store events:
Samarbejde øger fællesmængden
Når vi afholder store events i samarbejde med øvrige samarbejdspartnere, fx
andre spejderkorps, styrkes og øges dét vi har fælles. Vi mødes altså ikke kun om
det, vi på forhånd har til fælles, men er nysgerrige og udfordrer hinanden på det, vi
kan være fælles om. Vi er derfor også interesserede i partnerskaber med andre
organisationer, vi kan have glæde af at lære af.
Store events underbygges af partnerskaber
Store events giver os mulighed for at samarbejde med andre. Vi oplever, at når vi
er mange, er der mange, der har interesse i, at samarbejde med os. Det ser vi, når
kommuner byder ind på at være vært for Spejdernes Lejr. Samtidig sætter vi stort
aftryk, dér, hvor de store events er, og styrkes i et tæt partnerskab lokalt.
Store events afholdes i hele landet
For at skabe gode partnerskaber ønsker vi at events afholdes i hele landet. Dermed
kan fx mange kommuner byde ind som medværter. På den måde skabes der tætte
lokale partnerskaber flere steder i landet, og flere børn og unge får mulighed for at
få et indtryk af spejder i deres lokalområde.
Store events skal løfte strategiske prioriteter
Vi ønsker, at korpset udvikler sig i en fælles retning. Derfor skal vi anvende alle
store anledninger til at trække i samme udviklingsretning. Store events er, med
deres store rækkevidde og påvirkning, en central medspiller i at løfte de
strategiske prioriteter vi har på ethvert tidspunkt. Derfor skal store events afspejle
og løfte vores strategiske prioriteter i korpset. Det betyder eksempelvis, at en stor
lejr med massiv lederdeltagelse naturligt bør have et ledelsesudviklingsfokus, der
passer med den aktuelle ledelsesudviklingsstrategi, etc.
Store events er integreret i Spejderne
Vi er en samlet spejderbevægelse i Danmark, der fremtræder med et fælles udtryk
eksternt og som, med sin interne diversitet, ønskes udviklet i tæt samarbejde.
Derfor ønsker vi som udgangspunkt at afholde fremtidige store events i regi af hele

spejderbevægelsen i Danmark. Hermed ønsker vi også at lægge værtskabet i
foreningen Spejderne. Dermed sikres også Det Danske Spejderkorps’ interesser
varetaget jf. Spejdernes organisering med en Det Danske Spejderkorps’ formand.
Store events er flagskibe for vores program
Aktiviteter i regi af store events skal anvendes til at udbrede og løfte vores
program lokalt. Derfor skal aktiviteter afspejle vores program og integration finder
sted i begge retninger, så man på store events kan opleve aktiviteter med
sammenhæng til vores program, og i vores program kan opleve aktiviteter, der
hænger sammen med de store events. Integrationen skal sikre, at spejdere og
ledere tidligt aktiveres i forhold til store events og bliver medskabere af egen
oplevelse. Det sker f.eks. når aktiviteter på store events afspejler diversiteten i
vores program. Dermed er åndelighed, diversitet og samfundsengagement også
dimensioner der skal repræsenteres på store events.
Store events skal løfte unge frivillige
I vores planlægning og afholdelse af store events udvikler vi en række stærke
kompetencer hos de involverede i processen. Hvis vi vil, at disse kompetencer
overleveres og føres videre, skal vi sikre, at nye frivillige løbende inddrages, og at
der sker udskiftning på centrale områder mellem de enkelte store events. Vi
ønsker, som organisation, at tage ansvar overfor de medlemmer, der involverer
sig, de frivillige, der lægger tid og kræfter i events samt sørge for den gode
succession planning. Store events kræver en stor indsats både i planlægningsfasen
og i afholdelsesfasen. Ressourcerne, der er behov for i forskellige faser, kan være
markant forskellige. Derfor skal skabelsen af store events tilrettelægges i faser,
hvor hver fase bemandes og organiseres efter det behov, fasen kalder på.
Ved store events følges risiko, ansvar og indflydelse ad
Når vi engagerer os i store events, prioriterer vi at afsætte ressourcer i form af tid
fra frivillige og ansatte samt økonomiske midler. Vi ønsker, at mange af Det Danske
Spejderkorps medlemmer involverer sig i de store events. Vi indgår aktivt i store
events og har dermed også et ansvar for, at vores økonomiske midler bliver
anvendt bedst muligt. I respekt for dette ansvar er det nødvendigt for Det Danske
Spejderkorps, at den risiko vi indtræder i et stort event med, afspejles direkte i den
indflydelse vi har på eventet. En stor risiko (dvs. mange involverede, stort
ressourcetræk) medfører at ansvar og indflydelse følges ad.
Store events baseres på en professionel organisering
Når vi planlægger og udfører store events, har vi en stor økonomisk risiko
forbundet med dette. For at håndtere denne risiko skal arbejdet organiseres
professionelt. Dette sikrer også opfølgning og mulighed for hurtig koordination
med samarbejdspartnere. Ligeledes sikrer dette ordentlig risikostyring.

Store events er åbne for alle
Spejder er en bevægelse, der er åben for alle. Det skal afspejles i vores store
events, hvor der er skabt rammer for, at andre end spejdere kan deltage i vores
fællesskab.
Alle spejdere skal i deres spejdertid opleve et event med +5000 spejdere
Et stort event er en oplevelse for livet og giver perspektiv på spejderbevægelsens
omfang. En sådan oplevelse skal vi kunne tilbyde til alle spejdere. Dermed skal vi
inden for den periode, der afspejler vores gennemsnitlige medlemstid, kunne
tilbyde mindst ét stort event for enhver spejder. Det betyder anno 2017 et stort
arrangement inden år 2020 og igen inden 2023.

