DANSK SPEJDERKORPS SYDSLESVIG
REFERAT
Ledermøde, tirsdag d. 8. september 2015 kl. 19.00
på Spejdergården Tydal

Tilstede: Ansgar, Arns, Ejder, Karsten Th., Kærne, SL, Torsbjerg, KOL, KOB.
Gæster: Ikke tilstede: Dige, Stjerne.

Referat
1. Velkomst og sang.
Vi sang Jamborette 2015 sangen. Tim bød velkommen.
1a. Kommentarer til protokollen.
Ingen
2. Mulighed for orientering fra og til grupperne.
Arne: Jamboretten blev rost enormt meget. Tak for den flotte indsats!
Arns Herred: har fået flot legat. Haft forældremøde ude på Tydal, så de kunne snuse til
spejderarbejdet.
Ejder Gruppe: Lars kunne høres i RS:H, da gruppen fik foræret et telt. I alt 4 nye telte (8000 Euro). De
bliver flere og flere (og har venteliste) Vil gerne snart starte med juniorspejder. Stadt RD udlåner 2
hektar til Ejder Gruppe (unbefristeter Nutzungsvertrag)
Angelbo: har fået en ny flokleder: Neele Fahse (Mirja er gravid)
Kærne: leder-rokade: Mette bliver flokleder og HC Bang bliver tropleder.
Torsbjerg: ændrer mødetider. Flokledere bliver tropleder.
3. Siden sidst og spejdernes workshop.

Claus fortæller om korpsets visioner.

Fire fra DSS var til Folkemøde på Bornholm: Fokus på Ungdomsøen

Jamboretten på Tydal: lejrledelse holdt evalueringsmøde på Tydal 11.-13.9. Ris og ros bedes
sendes til neele@spejder.de. Megapositvt feedback fra deltagerne, også økomomien ser fin ud
med et fint overskud.

Flere ledere synes ikke at området er særlig godt plejet. (krat, gamle fedthuller, lejrpladser, veje
som ikke bliver plejet)

Tydals venner vil gerne stå for en arbejdslørdag på Tydal, hvor lederne bliver inviteret.

Aktivitetsdag med ca 60 flygtninge på Tydal.

Bestyrelsesnyt: arbejdet har bæret præg af Jamboretteforberedelse. Medlemsblanketter til
medlemssystemet er ikke klar endnu, da der et par juridsiske ting, som endnu skal afklares.

”Spejderhuset” (Helmuts gamle kontor) bliver nu renoveret af ledere. Søndag 13.9. bliver der
renoveret igen, alle må gerne give en hånd.

Jamborette-regnskabet skal nu afsluttes, så det er nu afregninger skal afleveres.
Spejdernes workshop: 18:30 – 21:00 i Kolding: Claus opforderede alle ledere til at møde op til den
spændende workshop, den er meget vigtig. Emner: fælleskorpslig mission og programmer, SL2017,
visioner for Ungdomsøen.
4. Kursus forløbet: fra ulv til spejder.
Uddannelsesudvalget er kommet godt i gang og har gang i mange tanker: Man efterlyser inputs fra
korpsets ledere i følgene emner:
ledertræning (TPT-L, procedure ledertræning) og spejdertræning (basiskursus TPT og ”den røde tråd”
(udannelsesforløb).
Resultater workshop: ledertræning: aftenkurser med evt. børnepasning, derefter evt. kursusweekend. Flere opfølgningskurser for at blive dygtigere.
Spejdertræning: TPT i fremtiden 2 weekender (1 kursus pr. år). Kursusbehov for 16-20 årige.

Trenefærd: forskellige ideer, f.eks. med læring om kopset, eller fremtidig tilbud tænkt til seniorspejdere.
Kurser fra ulv til spejder: mangler input til især ulve. Forslag: Eksterne kurser, hente eksperter udefra til
korpskurser. PL/PA træning efterlyses. Bedre service i korpstilskud til eksterne kurser.
5. Nyt fra udvalgene

depotudvalg: skal vide materialebehov i bedre tid for at kunne yde en god service. Er flittigt i
gang med at ryde op og udarbejde en materialeliste af ting som kan udlånes. Email
depot@spejder.de

internationalt udvalg: Kommende arrangementer: The Academy i Portugal, Rover Way i
Frankrig, JOTA/JOTI også i Sydslesvig. (opdatering: aflyst)
6. Oprettelse af medie udvalg?
Claus: Hvilke behov har grupperne for en bedre kommunikation og mere fælles design? F.eks. Fælles
designguide, fælles kommunikation i sociale medier, hjælp til gruppe hjemmeside, Hej DSS reloaded?
Forslag: plakater og korpsflyer i skoler, generel infomaterialer om korpset, spejder og Sydslesvig,
skabeloner til inviationer, ”Hej DSS” var spændende at læse i, kursus i WordPress.
Frivillige: Patrick, Bo.
7. Inputs og ideer til udvagene
Korpsledelsen inviterer udvalg til udvalgsweekend hvor man drøfter til budget, visioner og intern
koordinering m.m.
Ønske fra lederne: hurtigere tilbagemelding fra klatreudvalget.
Klatreudvalgets adresse er: klatring@spejder.de.
Generelle forbedringsforslag bedes mailes til Claus@spejder.de
8. Duty to others. (Flygtningeprojektet)
Skal vi tilbyde aktiviteter på gruppeplan?
Livlig debat med mange ordmeldinger.
Ansgar: er med på ideen.
Finn, SL: afviser allerede mange tyske børn, har for få ledere.
Svar: flygtninge skal ikke blive medlemmer af gruppen.
Spørgsmål fra lederne: Når der tilbydes aktiviteter f.eks. direkte i flygtningehjemmet, hvordan er det
med forsikring? Hvordan er SdUs holdning til flygtninge-aktivtet?
Tim: aktiviterne må gerne sætte fokus på integration end kun underholdning, lette eget arbejde idet
man samarbejder med regionale foreninger. Når korpset næste gang har en flygtninge-aktiviteter vil
man komme ud med info tidligere, sidste gang havde man ikke kommunikeret det fornuftigt ud.
Resultat af spørgerunden: man fortsætter og prioriterer aktiviteter på Tydal med spejdere/ ledere fra
alle grupper. Grupperne afgør selv om man vil blive aktivt på gruppeplan.
Frivillige: Jule, Mette, 2xLars, Sole, Patrick, Bo, Rasmus, Brian, Claus, Tim
9. Spejderhjælpen
Dette år indtjener vi til Malawi. Motto:”Verdens uretfædrighed” Kamp mod sult: 250 kr for en
køkkenhave-starter-kit.
Der dr en konkurrence om den fedeste spejderindtjenstemåde, deadline er d. 4.oktober
Læs mere på spejderhjaelpen.dk
Pressemateriale kan downloades fra hjemmesiden.
10. Kommende arrangementer og kurser
SdU tilbyder ”Eventmanager” kursus, læs på sdu.de
25.-27. 9.: TPT
3.-4.10.: Ranger Challenge i Ree Park
3.-4.10. uddannelsesmarked Gurredam
9.-11.10: KOTT
10.-17.10. Rolandkursus
6.-8.-11. TPT-L
21.-22.11. udvalgsweekend
26.11. Juleledermøde
21.-24.4.2016 Roland 1 (evt. til helt nye spejdere -Quereinsteiger?)

Evt.
Finn viste modelforslag til korpsets nye tørklæder. Enten 4,50 eller 8 euro (vævet mærke eller broderet
på tørklæde) Tilbud fra Ernst Fischer, lokal handler i FL. Afstemning: broderet.
Helga, museumsudvalget har udarbejdet ny folder. Udvalget vil gerne skrive specielt om madprincippet
fra de sidste to jamboretter.
Inger's have har brug for spejdere.
Rasmus: efterlyser kurser til flokspejdere.
Tim: Tilbud om juletræssalg, overskudet går til gruppen. Ved interesse kontakt tim@spejder.de
Helga: Genindføre ulvelejre mellem Jamboretter?
Lejrchef Neele ønskede sig til afslutning Jambo15 lejrsangen, da hun kom forsinket til ledermødet.
Vi sang atter ”Hånd i hånd”

skrevet af: Tim
Næste ledermøde: Torsdag d. 26.11.2015

