DANSK SPEJDERKORPS SYDSLESVIG
REFERAT
Ledermøde, onsdag d. 20. maj 2015 kl. 19.00
på Spejdergården Tydal

Tilstede: Angelbo Gruppe, Karsten Thomsen Gruppe, Kærne Gruppe, Slesvig Gruppe, Stjerne Gruppe,
Torsbjerg Gruppe
Gæster:
Ikke tilstede: Ansgar Gruppe, Arns Gruppe, Dige Gruppe, Ejder Gruppe

Punkt
1. Velkomst og sang
Finn bød velkommen, vi sang ”jo mere vi er sammen”
2. Mulighed for orientering fra og til grupperne
•
Finn fortæller om ulvedagen. Det var en succes med mange deltagere (80 ulve, 30 ledere).
•
KTG har opstartet ny bæverflok med omkring 30 spejdere. Der kommer nye hver uge.
•
Centerlejr får i år 400 deltagere.
•
Julia og Tilo er tilbage fra verdensrejse.
•
Angelbo har skrabet pengene sammen til at købe grunden i Makerup.
De inviterer til indvielse i slutningen af sommerferien.
•
Klan Danevirke er genopstartet, de vil lave reklame for at få flere medlemmer.
•
Helga har 50 år jubilæum som DSS-leder, alle grupper er hermed inviteret til reception.
3. Siden sidst
•
Løvebrøl blev gennemført med i alt 11 sjaks, denne gang med rute fra Flensborg til Tydal.
•
Claus og Tim var til spejderchefmøde. Udover de fysiske møder vil man også holde yderligere
møder via Skype.
•
Den fælleskorpslige hjemmeside (spejderne.dk) vil blive fornyet.
Den skal i fremtiden have flere nyheder.
•
Solbritt og Claus var til førerstævne hos Danske Baptisters Spejderkorps (DBS).
Vi er velkommen til at deltage i deres spejderkurser.
•
Anna Schibelle og Jule Sösemann var tovholdere for et flygtninge arragement. Der blev taget
godt imod arrangementet og der ønskes gentagelse (næste arrangement: sø d. 6.9. hjælpere
efterlyses. Kontakt: tim@spejder.de).
•
Korpsledelsen (KOL) vil arbejde på at få flere udvalg.
Det næste er et kommunikations-udvalg.
4. Den nye fælleskorpslig struktur
•
Tim fortæller om det ”Store Komité”. Komiteen består af formænd af mange fonde,
erhvervsledere, Prinsesse Benedikte er æresformand. Komiteen understøtter nu også
nationale spejderarbejde. Komiteen vil, at vi tænker stort og udforder os i at sætte høje mål:
f.eks. 250.000 medlemmer om ti år (vi er nu 60.000). De mener vi skal blive endnu bedre,
spejderideen er god og samfundsrelevant. Vi skal afsætte endnu tydligere spor i samfundet.
Krav er: alle fem korps skal være med.
•
Spejderchefkredsen er opstået ca. 2007 i anledningen af spejderbevægelsens 100 års
jubilæum og styrer de fælleskorpslige projekter (Spejdernes Lejr, Spejderdagen, Folkemøde,
Middelgrunsøen osv.)
•
Formelt har DSS lige så meget at bestemme, som de store korps, skønt vi er bestydelig
mindre. Ulempen ved den nuværende struktur er, at Spejderchefkredsen tit ikke er
slagdygtig, da alle i kredsen jo allerede leder deres eget korps i forvejen.
•
Derfor er en ny struktur nødvendig med en personkreds som fokusser på det fælleskorpslige.
•
Et ”Spejdernes Råd” skal dannes med repræsentanter fra alle korps, som i fremtiden styrer
fælleskorpslige projekter. Rådets arbejde skal understøttes gennem et sekretariat.
•
Korpset tilbyder et ekstra møde om det fælleskorpslige under Jamboretten med god tid til at
behandle emnet. KOL finder dato. (Opdatering: Korpsets eftermiddag bliver mandag d. 20.7.)
5. Status Tydal/ ”Spejderhuset” / Gruppedepot / medlemssystemet
•
Tydals kontor er blevet flyttet til Ritas forhenværende lejlighed. Korpset får overdraget BP-
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hytten og hele kontorbygningen til eget brug. Helmut er ikke længere korpset sekretær.
Tydaludvalget status: der har ikke været et møde endnu. I første omgang er der tre
bestyrelses medlemmer som varetager denne opgave. Der arbejdes på en mødedato inden
sommerferien.
Nye vedtægter bliver afstemt om på et ekstraordinært Korpsrådsmøde i november.
Vedtægterne bliver sendt ud til grupperne efter sommerferien.
KOL (Korpsledelsen) og KOB (Korpsbestyrelsen) afholder fælles møder. Der afholdes et
visionsmøde d. 30. maj, hvor fokusområder og strategier for korpsets fremtidige arbejde
bliver drøftet.
Nyt medlemssystem: Der blev købt software (Netxp Verein), hvormed korpset i fremtiden
kan administrere korpsets medlemmer. Alle korpsets medlemmer skal registreres og
underskrive en ny central indmeldes blanket.
Grupperådsformændene får tilsendt en pakke og bliver inviteret.
Senest d. 30 juni bliver indmeldelses blanket sendt ud til korpsets medlemmer.
(opdatering: blanketterne bliver sendt ud efter sommerferien).
Spørgsmål: Ami ytrer bekymringer i forhold til ,, Datenschutz”

6. Nyt fra udvalgene og arbejdsgrupperne
•
Depot udvalg (Nico): arbejdet er langsom skudt i gang. Man er i gang med at finde penge til
nye materialer. Teltene er blevet ordnet af Slesvig trop.
•
Mærke arbejdsgruppe (Florian): Florians layoutforslag blev godkendt. De kommende mærker
skal som gennemgående element have en ravn på.
•
Uddannelses udvalg (Mette): udvalget blev skudt i gang på sidste KOL møde. Mette Jessen er
tovholder. Bjørn Wegner er det første medlem. Mette søger efter flere medlemmer. Første
møde er den 18.06 på Tydal kl.18:30.
•
Klatre udvalg (Ricky): Klatreweekenden blev aflyst pga. for få tilmeldinger. Lederne gav
udtryk for at det var en meget upassende dato for arrangementet. Udvalget vil prøve at finde
en ny dato efter jamboretten.
•
Internationalt udvalg (IU): Stefan var på Nordisk Spejderkonference. IU udvalg har fået egen
afdeling på spejder.de. IU vil gerne have nye medlemer. f.eks. studenter i KbH
7. ”Outback” – projektet
•
KOL prøver at kontakte gamle ledere og forhenværende spejdere i DSS. Tanken er at få flere
ressourcer til Korpset (f.eks. til udvalg og arrangementer), som kan understøtte os. Der skal
sendes breve ud til disse forhenværende spejdere.
•
Vi har brug for hjælpere til projektet, som bedes kontakte tim@spejder.de
•
Man vil invitere dem ud til Tydal en aften på Jamboretten. Grupperne bedes at være
behjælpelig med at finde gode kontakter.
8. Jamboretten
•
Det nye lejrmærke blev præsenteret.
•
Man har nu omtrent 600 tilmeldte deltagere.
•
Den 22. juli afholdes der reception på lejren. Grupperne må gerne invitere lokale
samarbejdspartnere med til receptionen.
•
Man efterlyser køkkenudstyr og køletrailer.
•
Tydal beder om hjælp til raftefældning på Tydal 30.05.
•
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•
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9. Kommende arrangementer og kurser
11.-14.6.: Folkemøde på Bornholm
19.-21.6.: Årsmødeder i Sydslesvig
18.-25.7.: Jamboretten,
08.09.: Ledermøde
25.-27.9.: Uddannelses weekend

10. Valg Spejdergrenleder
•
Nehle Bastiansen stod til valg. Hun blev enstemmigt valgt.
11. Evt.
•
Tim tilbyder vandunke gratis.
•
Opdatering: vanddunkene kan afhentes under Jamboretten, kontakt venligst Tim.
•
Bestillere: Florian: 50, DSS depot: 10, SL: 5, Anna: 15, Julia: 1

Skrevet af: Finn Limbrecht / redigeret af Tim
Næste ledermøde: Tirsdag d. 8. september 2015

