DANSK SPEJDERKORPS SYDSLESVIG
REFERAT
Ledermøde, torsdag d. 25. maj 2016 kl. 19.00
på Spejdergården Tydal
Referat
1. Velkomst og godkendelse af referat.
Vi startede med at synge. ”Alverden kalder det væmmeligt”. Jule kunne ikke finde de rette akkorder.
Referatet blev godkendt.
3. Siden sidst.
Ami 60 år spejder, SL17 nye lejrchefer,
Årsmøde: diskussion: gruppernes deltagelse, hvordan gør grupper, hvor og hvordan deltager de nye
grupper som endnu ikke har tradition for det.
Korpsturnering bliver erstattet med KOTT, dvs. 30.9 – 2.9.16. Dato og invitation bliver sendt ud.
14.6. tradition, særpræg kursus bliver tilbudt på Tydal (fra uddannelsesudvalget)
ulvedagen 5. juni på Tydal: deltagere fra Grænsetroppen, 60 deltagere tilmeldt, deltagere får mærke,
Motto: Alverdens børn – børns verden. Hjælpere skal møde kl 8:00
Internationalt udvalg: video blev præsenteret, den kan ses på hjemmesiden.
Ami: ønsker at emner man behandler i foreningen spejderne bliver drøftet til ledermødet.
2. Muligheder for orientering fra og til grupperne
SL: Deltog i Grøndalsmarchen, Sommerlejr: tager til Sverige, deltager i Guldhorn distriktets
bæver/ulveturnering, haft klan: klatreaktivitet med DSS klatregruppe
Kærne trop: tager ikke på sommerlejr, men tager på div. Weekendture og prioriterer SL17, næste
trop tur: kanotur.
Torsbjerg: ingen sommerlejr.
Ansgar: trop: sommerlejr til KBH i primisheltere, får egne T-shirts, flok: er ret så vilde, udfordrer
dem med spændende opgaver: f.eks. mad uden gryder. Får malet deres hytte.
Ejder flok: hejk ad gendarmstien i alt 30 km, kontrakt til deres nye lejr område er underskrevet og er
ved gøre den klar. 3 hektar foræret at RD med vand og hytte. Har planer om en sommertur, men har
endnu ikke fundet et mål endnu.
Lars & Lars deltog i BDP’s pinselejr som DSS´s repræsentanter: spændende at få en snak med dem.
Det ser ud de har økonomiske vanskeligheder, søger f.eks. EU-midler, Lars undersøger nærmere hvor
pengene fra.
Arns: besøg fra Brøns, de fik hele ”Sydslesvig-pakken”. Sommerlejr til Houens Odde. Inviterer
forældre til en dag hvor de lærer hvad spejder egentlig er.
Angelbo: Wildes SH, invitation til ”Åbent hus”
Helga: fhv SL spejder bor på Ærø hvor man kan overnatte for små penge, Helga kan skaffe adresse.
KTT: gensynstræf for fhv. og nye ledere, snart første spadestik til spejderhuset, som også er åbent
for andre foreninger. Formelt ejes det af SSF. Trop: sommerlejr til Kandersteg, pilgrimsvandrer og
spejdergrupper er ligeledes velkommen til at overnatte på Langbjerg.
Spejderhjælpen: Inger fortæller om Spejderhjælpen i uge 38. Infos kan læses på hjemmeside. Emne
i de næste tre år: Uddannelse til andre. Få børn med handikap i skole i Rwanda. Gruppernes
engagement har i de sidste år desværre været ret faldende. Ami foreslår en fælles opstart.

4. Arbejdet i den nye KOL:
KOL er i gang med at kortlægge hele korpsets arbejde og interviewer f.eks. de forskellige
udvalg. Mission og vision: hvordan inddrager vi det vores daglige arbejde, kommunikation:
arbejder på at optimere ad hvilke kanaler internt og hvad og hvordan f.eks. eksternt, vores
nye vedtægter er godkendt fra de officielle tyske side, Hannes & Janne har deltaget i et
møde sammen Prinsesse Benedikte, KOL har sat et internt kommunikation program (Podio)
i gang for at blive bedre til at koordinere arbejdet.
Tydal udvalg: DSS medlemmer: Arne Jürgensen, Ricky Teiwes, Eberhard v Oettingen.
Ami synes korpset er for meget topstyret. Ami mener at flere emner bør drøftes i
fællesskab. Svr Rasmus: KOL er ved at kortlægge arbejdet og hvordan en bedre
kommunikation ud til korpset.

5. Anbefalinger fra grupper – best of.
Arns Herred præsenterer gode ideer til spejdermøder. Råbe & skrige leg, 1-2-3 leg.
Næste gang: Angelbo kommer med input.
6. Patrick Nielsen fortæller om Explorer Belt Expedition. Tid 15/17.-23.10.16
Princip: På en 150 – 200 km hejk i sjakstørrelse primært til seniorspejdere på en uge for at lære
landet og folket at kende. Turen går i år til Letland. Mulighed for wildcamping. Åbent for alle danske
korps. Pris 2000-3000 kr, tilmelding via spejder.de, tilmelding inden 30.juni
7. Debat: Hvordan står det med samarbejdet mellem grupperne.
Arbejder grupperne godt sammen?
Vi fortsætter med del to til næste ledermøde
8. evt
Claus: Korpskalenderen kan man nu få på mobilen (Ical).
Spejder.de er nu smartphone-venlig.
Tim: div punkter som vi ikke har nået, som bliver fyldt op med i dette referat
Kunstprojekt i Sønderborg her i sommer – hvem har interesse? (Se bilag)
HC Bang: Husk Trenefærd, vil prøve at få flere med fra forskellige grupper.
Medlemsregistrering: Ricky er i gang
Museumsudvalg: dagbog projekt 6 grupper er interesseret. Museumsudvalget kontakter efter
sommerferien.
Korpsdepot: for tiden lidt pladsproblemer pgr. af renovering. Udvalget vil gerne høre hvad materialer
man generelt har behov for.
Rasmus & Jule takkede den afgåede KOL & KOB

Afslutning:
Næste ledermøde:

