DANSK SPEJDERKORPS SYDSLESVIG
REFERAT
Ledermøde, tirsdag d. 13. september 2016
kl. 19.00 - 21.30 på Spejdergården Tydal.
Tilstede: Angelbo, Ansgar, Ejder, Karsten Thomsen, Kærne, Slesvig, Torsbjerg
Gæster: Spejderhjælpen
Ikke tilstede: Arns, Dige, Stjerne.

Referat
1a. Opstart
1b. Velkomst og godkendelse af referat.
Vi godkender referatet næste gang.
1c. Sang
2. Mulighed for orientering fra og til grupperne og udvalgene:

Grupperne beretter om deres sommerlejre.
Fra udvalgene:
Depot: Depotet er blevet renoveret og mange nye materialer er blevet købt.
Uddannelse: Arbejder med uddannelseshåndbogen og uddannelsestræet.
Museum: Har være til spejdermuseums konference i Esbjerg.
Internationalt: Eksplorer Belt 2016 blev aflyst. De er i gang med at restrukturere udvalget.
Tydal: Siden sidste LM har der ikke været et Tydal udvalgsmøde. Der blev udtrykt stor utilfredshed med
hvordan det kører fortiden.
Foreningen spejderne: Lederne udtrykker et behov for flere informationer om foreningen.
Korpsledelsen: Lederne føler at der mangler en større dialog mellem lederne og korpsledelsen
generelt.
3. Siden sidst / kommende arrangementer:
 Orientering om første KOL-weekend. KOL arbejder med lederbrev krav, KRM, udvalgsdøgn,
lederrum.
 Solbritt og Jacob var afsted til Folkemødet på Bornholm.
 Ricky og Hannes var til KFUM landsmøde.
 Jule og Claus var til førerstævne hos DBS.
 Kort info om korpsturnering 2016
 Til TpT har vi åbnet op for de andre danske korps.
 Andre datoer og informationer finder man på hjemmesiden
4. Spejdernes Lejr 2017:
Udvalgene er nu godt kørende. De nye lejrchefer har godt styr på arbejdet. Der er blevet ansat en
kontorstab til at understøtte lejrledelsen.
Der kom kritik af den høje deltagerpris. KOL vil søge fonde for at få deltager prisen ned.
Hvis man ønsker flere informationer SKAL man tilmelde sig nyhedsbrevet og kigge på hjemmesiden.
5. Anbefalinger fra grupper – best of:
Spejderne stiller sig i ring med ansigtet mod midten. Med deres tørklæder binder de deres ben
sammen med deres to naboer. Deres opgave er nu at få vendt kredsen så spejdernes ansigt kigger
ud af kredsen.
6. Orientering om spejderhjælpen:
I 2016-2017 er spejderhjælpens tema: Uddannelse til alle. Spejderhjælpen er gået i samarbejde med
de danske handicap organisationer om et projekt i Rwanda. Det går ud på at der på 6 skoler skal
integreres handicappede børn så de også kan komme i skole.

7. Debat: Hvordan står det til med samarbejdet mellem grupperne?:

Rykkes pga. tiden.
8. evt.:

Næste ledermøde: 1. december

