DANSK SPEJDERKORPS SYDSLESVIG
Ledermøde, tirsdag d. 3. februar 2015 kl. 19.00 - 21.30
på Spejdergården Tydal.
Tilstede: Angelbo Gruppe, Arns-Herred Gruppe, Ejder Gruppe, Karsten Thomsen Gruppe,
Kærne Gruppe, Slesvig Gruppe, Torsbjerg Gruppe

PROTOKOL
Punkt
1. Velkomst og sang
Tim bød velkommen og der blev sunget.
2. Mulighed for orientering fra og til grupperne
Angelbo Gruppe
Fælles tur med venskabsgruppen fra Løgum-Kloster i sidste gruppe.
Der er opstået en kontakt til Island, som venskabstrop.
Gruppen er ved at købe et landstykke (Markerup).
Ansgar Gruppe
Ulvene holder møde om onsdagen. Lige nu er der ikke mange ulve, så der laves en indsats for at få nye
ulve.
Der er blevet indgået et samarbejde med Torsbjerg Gruppe og Arns-Herred Gruppe (Treja).
Grupperne har været på den første fællestur til Jul og skal på fælles tur igen om ikke så længe.
Arns-Herred Gruppe (Treja)
Lige nu er der 25 nye spejdere. Der er stor motivation i gruppen.
Ejder Gruppe (Rendsborg)
Lige nu er der 29 ulve.
Det første grupperådsmøde afholdes i februar.
De skal på gruppetur i marts.
Karsten Thomsen Gruppe
Flokarbejdet genoplives ved hjælp af klanspedere.
Gruppen har været på tur.
Troppen afholder ugebtlige møder med 15 tropsspejdere.
Hytterne skal renoveres. Et udvalg er i gang med at finde nye faciliteter til gruppen på Langbjerg.
Slesvig Gruppe
Klanen er startet op igen med 10 seniorer. Klanen er med i korpsets udvalg ”Materiale og depot”
Danevirke nat afholdes snart, hvor spejdere og ulve rykker op.
Hytten er sat i stand igen og gruppen har fået møbler.
Torsbjerg Gruppe
Arbejdet i flokken kører meget godt. Flokken har også været med på en juletur.
Troppen afholder ugentlige møder med to patruljer, som er i gang med at lave Sydslesvig-mærket.
Mange af klanspejdere er væk pga. studie og rejse. Der afholdes en weekend i pinse, hvor
klanspejderne rystes sammen igen
Kærne Gruppe
Året blev startet op med et agent-løb. Der afholdes gruppetur i marts-måned.

3. Siden sidst
•
Der blev afholdt et ekstraordinært korpsrådsmøde d. 18. januar 2015.
•
Ejder Gruppen og Arns-Herred Gruppen er startet godt op med deres spejderarbejde.
•
Ugle-Herred Gruppe vil stoppe deres spejderabejde. Tak til lederne.
•
De sidste grupper bedes indsende deres gule beretninger, økonomi og kursusbehov.
•
Spejdernes Lejr efterlyser hjælpere til diverse udvalg. Der søges blandt andet en 20-25-årig til
HR-udvalget, som vil være med i udvalget. Der kræves ingen specielle kompetencer, men der
efterlyses én ung spejdere, der har lyst til at lære noget nyt.
Ved interesse kan man henvende sig til Tim (tim@spejder.de)
Der efterlyses yderligere spejdere til aktivitets-udvalget. Hvis I kender nogen, der har lyst, så
kan de henvende sig til Tim (tim@spejder.de)
•
På baggrund af den aktuelle samfundssituation er der flere og flere flygtninge i det lokale. Ideen
om en indsats fra spejdernes side blev fremlagt. Der var opbakning fra flere om at udvikle nogle
ideer ift. dette. Skt. Georgs Gildet vil gerne hjælpe til.
4. Jamboretten
Lejrchefen Neele Fahse fortæller om Jamborettens status:
•
Den endelige tilmelding er online på www.jamborette.spejder.de.
•
Grupper skal selv indhente erklæringer fra forældre, der bekræfter, at deres barn omgås med
økse, kniv osv. og at barnet bliver filmet/fotograferet og at dette kan blive offentliggjort i
spejdersammenhæng.
•
Hjælpere skal ikke tilmeldes online, men via deres tovholder i udvalget.
•
Enkelte deltagere og familier tilmeldes i en særskilt tilmeldelse.
•
Udenlandske grupper kan også tilmeldes online. Hjemmesiden findes også på engelsk.
•
Deadline for tilmelding er d. 31.03.2015.
Der afholdes en reception på Jamboretten. Grupperne er velkommen til også at invitere vigtige folk fra
deres lokalområde. Flere informationer ift. informationen fås hos Neele (lejrchef@jamborette.de).
5. Korpsets omstrukturering
•
Korpsrådsformanden Arne Jürgensen fortæller om omstruktureringen i korpset.
•

På det ekstraordinære korpsrådsmøde d. 18. januar 2015 blev det besluttet, at SdU fremover
varetager de juridiske, administrative og økonomiske arbejdsopgaver på Tydal.

•

Lige nu har Bestyrelsen mange administrative opgave:
Bestyrelsen arbejder bl.a. på at sætte bogholderiet op (Tydals og korpsets regnskab bliver delt).
Der arbejdes på, at sætte et software op, som skal administrere korpsets medlemmer og
regnskab i fremtiden. Tanken er, at også grupper i fremtiden kan bruge denne software til
regnskabet ude i grupperne.

•

Samtidig diskuteres, hvilke lokaler korpset skal have til rådighed fremover på Tydal.

•

Grupperne har lige nu ingen konkrete opgaver i forbindelse med omstruktureringen, men der
kommer nok nogen opgaver i fremtiden.

•

Bestyrelsen efterlyser en kasserer. Arne fremhæver at kasserens opgave i fremtiden ikke er så
stor, som den har været før omstruktureringen. Der skal vælges en kasserer til næste
Korpsrådsmøde.
Hvis grupperne har kendskab til en egnet person, bedes der tages kontakt til Arne
arne@spejder.de.

•

Arne sætter desuden spørgsmål til korpsets ledelsesstruktur. Han opfordrer til, at denne
diskussion tages op på et tidspunkt.

•

Alle grupperne skal indsende årsregnskabet med alle indtægter/udgifter,
kvitteringer/bilag og likvide beholdninger hurtigst muligt, så regnskabet 2014 kan
afsluttes. Det skal sendes til Helmut.

6. Grenledervalg
Ulvegrenleder : Finn Limbrecht blev valgt.
Spejdergrenleder: Claus Butt blev genvalgt.
Seniorgrenleder: Florian Lange blev genvalgt.
Tak til Neele Fahse for hendes arbejde som ulvegrenleder.
7. Nyt fra udvalgene
Der er lige nu nedsat 3 udvalg i korpset:
Materiale – og depot Udvalg. Kontakt: Finn Limbrecht foreløbigt via (finn_13@gmx.net)
Internationalt Udvalg. Kontakt: Stefan Hansen (stefan@spejder.de)
Klatre Udvalg. Kontakt: Ricky Teiwes (ricky@spejder.de)
Uddannelses Udvalget nedsættes snarest.
Grupperne er meget velkomne til at bruge udvalgene til deres spejderarbejde i
8. Korpsets mærkesystem
•
Udvalget er kommet et godt stykke længere med at udarbejde egne mærker til korpset til
mærkernes krav og indhold. De tjekkes p.t. af en dansk jurist og derefter også af en tysk jurist.
•
Grupperne kan deltage i en layout-konkurrence, hvordan et mærke kunne se ud. Ideer kan
indsendes til florian@spejder.de. Der kan vindes en graveret dolk.
•
Hold øje med hjemmesiden, der kommer flere informationer snarest.
9. Kommende arrangementer og kurser
•
•
•

Ulvedagen finder sted d. 9. maj. Emnet bliver sandsynligvis ”Gummi Tarzan”.
Korpstuneringen rykkes til efter Jamboretten.
Alle ledere er inviteret d. 18.2 til et Skt. Georgs Gilde arrangement i det danske hus i
Sporskifte/Weiche, hvor der vil være underholdning af Rødkål og Sauerkraut.Det koster 5 EUR.
Tilmeldingen sker via Inger Pfingsten. (Inger_Pfingsten@skoleforeningen.de)

10. Evt.
•
•

Vedr. materiale og depot udvalget: Hvis der er ønsker til materialer på Tydal, så kan dette
sendes til udvalget.
Slesvig Gruppe har indtjent flest penge til Spejderhjælpen. Korpsledelsen kommer ud og
besøger gruppen.

