DANSK SPEJDERKORPS SYDSLESVIG
REFERAT

Ledermøde, torsdag d. 26. november 2015 kl. 19.00
på Spejdergården Tydal
Tilstede: Angelbo, Ansgar, Ejder, Karsten Thomsen, Kærne, Slesvig, Torsbjerg
Gæster:
Ikke tilstede: Arns, Dige, Stjerne.

Referat
1. Velkomst og sang
Nehle bød velkommen, vi sang ”På loftet sidder nissen”
2. Kommentarer til protokollen.
Ikke alle har modtaget referatet, så det bliver sendt ud engang mere.
3. Muligheder for orientering fra og til grupperne
KTT: efter sommerferien opstartet en flok på 17 bævere. De andre enheder kører også godt. Kærne:
rokade af TL og FL-lederne har gjort godt. Ansgar: kører godt, skal nu med Arns og Ejder på juletur.
SL: deltager i mange arrangementer, det kører fint. Ejder: gennemført godt flytningearrangement,
har nu en patrulje tropspejdere, flokken har venteliste. Angelbo: kører godt. Gruppen skal snart på
juletur. Flokken og troppen kører udelukkende udendørs. Torsbjerg: ny gruppeleder Solbritt Borrs,
skal afsted på Juletur og div andre arrangementer.
Grupperne siger alle, at det kører godt.
4. Korpskalender. Blev præsenteret. Så snart vi har ok fra Tydal i januar vedr. belægning sendes
den ud.
5. Korpsets vision 2020. Vision, mission og indsatsområder blev præsenteret. Lederne blev
inddraget i arbejdet og kom med tilbagemeldinger af de mest nødvendige tiltag. Ledernes forslag
arbejdes videre med i bestyrelsen.
6. Nyt fra udvalgene:
Depot: vi har fået en spejdershop på Tydal, hvor man kan købe f.eks. uniformer, mærker osv.
Åbningstider: 1 time inden LM, til korpsarrangmenter, efter aftale. De nye tørklæder kan nu købes til
8,50 €. Flere infos på hjemmesiden.
Uddannelsesudvalg: Linen ud 11.-13. marts: mål 33 deltagere, TPT-2 bliver genetableret, emne:
PL-kursus, yderligere har arbejdsgruppen som mål at tilbyde 4 temakurser. Varighed ca. 1 døgn.
Pause. Vi legede ”chokoladelegen”: allesammen vandt, dog mest Nehle.
7. Kommende arrangementer og kurser: Løbebrøl d. 20.-21. februar, ledermøde med
grenledervalg d. 4. februar. Korpsrådsmøde d. 20.3.
8. Siden sidst: Spejdernes workshop i Kolding med mange sydslesvigske deltagere. TPT: 26
deltagere godt program og god stemning, Spejderchefdøgn: Stiftelse i december af den nye
organisering, ReePark arrangement: 130 deltagere i alt, 2 DSS patruljer, bliver atter gennemført
næste gang, mærkerne kommer... snart, KOTT: 37 deltagere, atter et godt arrangement med
selfieløb, matadorspil, dans og Trenebadning. Extr. KRM: budget og regnskab blev gennemgået og
vedtaget og præsentation af de nye vedtægter. De bliver drøftet på regionalmøder, som I senere
bliver inviteret til, TPT-L med 11 deltagere.
9. Lederhuskelisten blev præsenteret. Husk at aflevere tekster til Gul beretning, gruppens
styrketal, aktuel lederliste, gruppens regnskab og beholdning, kursusbehov til korpset inden d.
15.1.16. En opdateret version af huskelisten lægges ud på hjemmesiden.
10. evt. der er inviteret til Sushiaften hos Kærne 5.12. lørdag kl 17:00 aften. Tilmelding via
Nehle@spejder.de

Afslutning: Julemanden overraskede os med en gave fra korpset og en spændende
historie om korpset, samt hygge ved lejrbålet med kun en smule gløgg. (ellers tak Bribri)
Næste ledermøde: 4. februar med grenledervalg.

