DANSK SPEJDERKORPS SYDSLESVIG
REFERAT
Ledermøde, torsdag d. 04. februar 2016 kl. 19.00
på Spejdergården Tydal

Tilstede: Angelbo: Neele Fahse, Ansgar: Jule Sösemann, Arns: Anette Thomsen, Rasmus Meyer, Ejder:
Tina Wohlgehagen, Sönke Schröder, Lars Rathje-Juhl, KTT: Florian Lange, Randy Lange, Kærne: Brian
Nielsen, Patrick Nielsen, Mette Jessen, Hans Chr. Bang, Slesvig: Finn Limbrecht, Stephen-Ole Peichl,
Helga Hansen, KOL: Claus Butt, Tim Riediger, KOB: Uve Petzke Loeck
Gæster:
Ikke tilstede: Dige, Medelby, Stjerne, Torsbjerg

Referat
1. Velkomst og referat
lederne har ikke modtaget referatet. Vi lægger dem online. Uve ønskede sig BP-spirit sangen.
2. Mulighed for orientering til og fra grupperne.
Angelbo kører godt. Flokken kører udelukkende udendørs, Troppen kører meget i patruljer.
Ansgar: troppen kører fint i patruljesystem. Birte Wegner er kommet tilbage.
Arns Herred: kører også fint. Den eneste tropsspejder er ”udlejet” til Slesvig. Haft første juletur.
Ejder: Kører fint. Venter at tage deres nye naturareal og de 4 nye telte i brug snart.
Kærne: starter med at arbejde i patruljer, back to basics, JOTA/JOTI, egen nytårsstart, skal på
”WOW-weekendturer” i stedet for en sommerlejr.
Karsten-Thomsen: Bæver 14 unger, har haft lidt frafalg, flok: seniorspejderne fungerer som ledere.
Slesvig: ingen juletur men julemarked, juleafslutning, nytårsparade, oprykning snart
(Dannevirkenat), trop: center-sommerlejr til Skåne med ca 20 deltagere, troppen & klanen på julehyggetur
Torsbjerg: juletur sammen med Ansgar og Ejder, efter nytår lederskift og kører lige lidt lavere blus,
sommerlejr på Fur.
Centerteam: fuld booket. Regner med at komme med ”noget” til SL17.
3. Siden sidst.
KOB/KOL haft visionsdag, har sendt newsletter ud. Foreningen spejderne: er oprettet. DSS´s
repræsentant i bestyrelsen er Stefan Hansen. Aktuelt bliver der arbejdet på en rammeaftale.
Spejdernes Lejr 2017: lejrcheferne er trådt fra, der søges 2 nye, der er også mange andre
spændende jobtilbud, DSS kunne byde ind med aktivteter i Flensborg og/eller Tydal, tilmelding DSS
newsletter findes på vores hjemmeside. En ny gruppe er blevet etableret i Medelby.
4. Grenledervalg.
Alle forhendværende grenledere blev genvalgt.
Ulvegrenleder: Finn Limbecht, spejdergrenleder: Nehle Bastiansen, Seniorgrenleder: Florian Lange
5. Nyt fra ulvalgene.
Materiale & depot: sig besked i god tid, så kan materialer leveres. Nærmere infos på hjemmesiden.
Internationalt udvalg: ny international sekretær (IS): Janne Meyland.
Uddannelsesudvalg: kæmpestor opgave, har haft arbejdsweekend og arbejder intenst på at udvikle.
Udarbejder arbejdstræ fra ulv til seniorspejder, finder de passende kurser til os, både egne og
interne. Håndbog til lederne, planer om at minde om kurser f.eks. i newsletter, andre kurser som
svømning, førstehjælp, JULEICA, kanokursus, hygjeine osv.
Nyt: korte kurser med inspiration til spejderarbejdet bliver altid tilbudt den 14. hvert tredje måned.
14. marts er gruppemerchendice til grupperne (på Aktivitetshuset, FL), Bjørn Wegner vil tilbyde
survival-outdoor-aktivitet i sensommertiden.
4.-6.- marts er TPT2 fra 12 år: program: plænlægge patruljemøde osv. Man kan deltage også når
man ikke har deltaget i TPT1, hvis lederen vurderer modenhed.
6. De nye vedtægter og medlemsregistrering.
Grupper: Medlemsregistrering er lidt af en udfordring at få indsamlet dem.
Vedtægter: Infomødet i Flensborg er aflyst. KOL/KOB har været i Slesvig gruppe for at drøfte nye
vedtægtsforslag. De nye vedtægter kan ses på hjemmesiden.
Helga efterlyser Museumsudvalget i vedtægterne.
7. Nuværende tiltag i korpset.
Bestyrelsen og ledelsen har i fællesskab udarbejdet mission, vision og hjørnesten til korpsets

fremtidige arbejde. (se bilag)
8. Nye tiltag 16/17.
Gruppearbejde. Resultater:
Tydal:

Outdoorlegeplads

stor bålhytte

badebro

flere sheltere

hus i træer

bekvæme stole

større depot
Korpsaktiviter:

oprette søspejder. Måske i kooperation med en roklub.

Hele korspet tager på fælles sommerlejr.

Holde en årsplan weekend til alle dem der har lyst.

Pagte Store Okseø, evt. i samarbejde med andre foreninger.

Bygge sheltere flere steder i Sydslesvig - tilbyde hejkrouten Sydslesvig rundt

Aktiv samfundstjeneste
Gruppeudvikling:

Konsulent (fra DK) besøg i grupperne.
Depot:

Budget til rekvisitter og remedier til løb
Korpskommunikation:

Fælles layout

Merchandise

Flyer
Service:

Sang database
8a. ved Rasmus Meyer: Skal vi have et Træ på Ty til forældre?
Vise forældre praktisk hvad spejderi er for noget, samt brug af det danske sprog. Treia vil gerne
tilbyde en dag i juni. Man vil gerne gøre det uden børn. Bred opbakning fra lederne. Kontakt:
rasmus@arns-herred.de
9. Kommende arrangementer og kurser.
Løvebrøl: 20-21.2.
TPT-2: 4.-6.3.
Gruppemerchandise: 14.3
KRM: 20.3.
ledermøde: 25.5.
Trenefærd: 1.-3.7.
Se i korpskalenderen, der er mange tilbud på arrangementer: f.eks. Apokalypseløbet, Linjen ud,
Roland osv.
Evt.









Mette mangler hjælpere til Løvebrøl.
Korpsrådsmøde d.20.3.: kanditatbeskrivelser lægges på hjemmesiden
flygtningedagen: vil gerne atter tilbyde en dag. Husk at lægge de opgaver man har
udarbejdet under TPT-L ud på facebook-gruppen.
Spejderhjælp: Kun Slesvig (450,- €) og Karsten Thomsen (311,30 €) har indbetalt. Husk at
overføre indtjente penge på: Union Bank SWIFT: DE90215201001001250260 BIC:
UNBNDE21
SdU sendemandsmøde er den 19.3.
Husk at aflevere tekster til den Gule beretning
Gruppernes økonomi: Bestyrelsen mangler en del afregninger, bilag kan afleveres enten
original eller kopi.
Helga: spejdermuseum: dagbogsskrivning er ikke mere ”in”. Spejdermuseerne vil gerne
nylancere denne kultur. Mærke, workshop og koncept tilbydes til patruljedagbøger.
Museumsudvalget vil gerne tilbyde hvis der er interesse. (se bilag)

Næste ledermøde: onsdag d. 25.5.16

