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Strategi for ejendomsområdet 2013-2018 

Indledning 

Dette dokument udgør DDS' strategi for den langsigtede udvikling af ejendomsporteføljen. 
Formålet med dokumentet er at sikre gode langsigtede dispositioner, herunder 
beslutningsstøtte. 
 
Korpsledelsen har vedtaget strategien i oktober 2013 og bedt DDS Drift og Service om at 
forestå den egentlige implementering. 
 
Strategien, som den er udmøntet i dette dokument, bør revideres senest om fem år, idet 
udviklingstiltagene på baggrund heraf forventes at kunne indfries i perioden, og det er 
samtidig perspektivet, idet de nuværende forudsætninger på det tidspunkt kan være 
ændret. De tilhørende handlingsplaner for enkelte ejendomme sætter rammerne for de 
udmøntede forudsætninger, men er ikke en del af strategien. Handlingsplanerne vil 
løbende blive revurderet, men forventes i overvejende grad i deres første version at kunne 
gennemføres i løbet af tre år. 
 
Ejendomsstrategien er DDS' strategi og giver derfor nogle pejlemærker for hele 
organisationen, men den er i særklasse retningsgivende for arbejdet i DDS Drift og 
Services dispositioner på ejendomsområdet. 
 
Strategien omfatter alle DDS' ejendomme og grunde samt det delejede Spejdercenter 
Holmen samt kursusskibet Ran. 
 
Strategien skal samtidigt sikre at ejendomsområdet økonomisk set kan ses og håndteres 
som et samlet område adskilt fra DDS´s drifts- og programområder i øvrigt.  
 
Overordnet fokus er: 
 

 Mere spejderaktivitet på vore spejderejendomme 

 Forenkling og strategisk sigte 
 
 
Relaterede dokumenter 
1. "Baggrundsmateriale til ejendomsstrategien" forklarer tilblivelsen og dokumenterer en 

række forudsætninger. 
2. Fakta blade for de enkelte ejendomme 2013. 
3. "Handlingsplaner for DDS' ejendomme" beskriver DDS' ejendomme og udmønter 

strategien på de enkelte ejendomme. 
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Grundlag 

 
Ejendomstyper 
Der tages udgangspunkt i at understøtte DDS´s kerne/centrale formål, dernæst divisioner 
og grupper og kommerciel udlejning i ”hverdagene” uden for ferier. 
 
Ejendommene inddeles i tre ejendomstyper som definerer mindstekrav: 
 
1. Aktivitets-/centerejendom – opdeles i stor type med mulighed for 250-500 deltagere og 

mindre type med mulighed for deltagelse af 100-250 på pladsen. Gerne med indendørs 
overnatnings-/bespisningsfaciliteter til > 50 deltagere 

a. Formål: Plads- og materialekrævende spejder- og teambuildingsaktiviteter. 
b. Indendørs faciliteter: Stort køkken, sengepladser, bad, plads til opbevaring af 

madvarer – sidstnævnte skal der være adgang til fra lejrplads. 
c. Udendørs faciliteter: God plads, rafter og brænde, stor bålplads, værktøj og 

aktivitetsværksteder/-kasser, lejrpladsfaciliteter (230 V el-stik/wifi) samt 
aktivitetsarealer udover selve lejrpladsen og evt. udendørs køkken. 

d. Aktivitetsudvalg eller center er tilknyttet ejendommen. 
e. Mulighed for patruljeaktiviteter i hytten eller i pavilloner/bålhytte samt 

overnatning i shelter. 
 

2. Konference-/udlejningsejendom 
a. Formål: Kursus- og mødevirksomhed med plads til fra 40-150 deltagere. 
b. Indendørs faciliteter: Moderne indretning, industrikøkken, gode badeforhold, 

sengepladser, internetforbindelse, formidlingsudstyr. 
c. Angiver i udlejningssammenhæng muligheder for tilkøb af evt. ekstern 

forplejning og/eller rengøring. 
d. Faciliteter efter udlejningsprofil, men gerne i retning af vandrehjemsniveau. 
e. Udendørs faciliteter: Ingen krav. 

 
3. Naturejendom 

a. Formål: Billige overnatningsmuligheder og naturoplevelser. 
b. Indendørs faciliteter: Ingen krav. 
c. Udendørs faciliteter: Lejrplads, adgang til særlige naturområder, shelter, 

multtoilet eller lignende. 
d. Ønsket mulighed for vand, internetadgang(wifi) samt 230 V el-stik på pladsen,  

 
Interessenter 
Strategiens interessenter og disses hovedinteresser: 
1. Korpsrådet Kvalitet og balance 
2. Korpsledelsen Langsigtet udvikling 
3. DDS Drift og Service Samlet drift og langsigtet udvikling, økonomisk praksis. 
4. Hytteudvalg Vedligehold, udvikling og udnyttelse 
5. Spejdercentre Aktivitetsejendomme 
6. DDS Program Aktiviteter 
7. DDS Uddannelse Kurser 
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Målgruppe 
Målgrupperne er de følgende i prioriteret orden og med ønskede effekter for DDS i 
prioriteret orden: 
 

Målgruppe Mål 
1. DDS' centrale organisation Tilbyde faciliteter 
2. DDS' grupper og divisioner Tilbyde faciliteter 
3. BUS-medlemmernes lokalforeninger Tilbyde faciliteter, tjene penge 
4. Andre børne-/ungdomsaktiviteter Præge image, tjene penge, tilbyde faciliteter 
5. Virksomheder Indtjening til øvrig drift, præge image  
6. Privatpersoner Indtjening til øvrig drift 

 

Overordnet strategi 

 
Formål 
Formålet med at eje og drive ejendomme er at sikre eksistensen af attraktive faciliteter til 
at understøtte korpsets aktiviteter og enheder. Dette også set i et geografisk perspektiv. 
 
Udviklingsmål 
Ejendomsstrategiens udviklingsmål er 
1. at ejendomsporteføljen understøtter visionen ”Spejd 2020” og de fra korpsrådsmøder 

opsatte kvalitetsmål 
2. at ejendommene understøtter center og aktivitetsmuligheder 
3. at ejendommene understøtter kursus- og uddannelsesbehov 
4. at ejendomsporteføljen er et aktiv i DDS' identitetsskabelse 
5. at ejendomsporteføljen økonomisk som minimum fastholdes i en kapital- og 

driftsmæssig balance med afsæt i en i 2012 bogført egenkapital på kr. 36 mil. 
6. at fastholde eller øge arealerne omkring de ejendomme, der investeres i 
7. at fastlægge mål for kvaliteten og udvikle denne til et højere niveau 
 
 
Succeskriterier 2013-2017 
2013 

1. DDS Ejendomme er etableret som udvalg under DDS Drift og Service 
2. Strategi vedtaget 
3. Handlingsplaner for alle ejendomme påbegyndt udarbejdet med fokus på at opfylde 

kriterierne for min. én ejendomstype 
4. Investeringsplan 2014 på basis af budget 2014 forelagt korpsledelsen til beslutning 

(Januarmødet 2014) 
5. Udkast til ændret beretning og regnskabsredegørelse for ejendommenes 

udarbejdet på basis af regnskabet for 2012. 
6. Udvikling i henhold til handleplaner igangsat på mindst to ejendomme 

 
2014 

1. Bygnings- og arealgennemgang gennemført på 75 % af alle ejendommene. 
2. Igangsat udvikling i henhold til handleplanerne på halvdelen af alle ejendomme 
3. Plan for evt. justerede driftsformer/organisering for de enkelte ejendomme forelagt 

korpsledelsen 
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4. Udspil til reinvesteringer/ny investeringer/afhændelser udarbejdet 
5. Alle hytteudvalg har udarbejdet handleplan version 1 efter den iværksatte strategi 
6. Investeringsplan 2015-2016 forelagt korpsledelsen 
7. Etableret kontakt og dialog med interessenterne 

 
2015 

1. Bygnings- og arealgennemgang gennemført på alle ejendomme 
2. Udvikling ifølge handleplanerne iværksat for alle ejendomme 
3. Plan for bidrag til identitetsskabelse gennemført fra centralt hold på tre ejendomme 

prioriteret efter ekstern udlejning 
 
2016 

1. Alle ejendomme arbejder med handleplaner efter strategien 
2. Plan for bidrag til identitetsskabelse fra centralt hold gennemført på alle ejendomme 
3. Plan for udarbejdelse af kommende strategi udarbejdet 

 
2017 

1. Ejendomsstrategi revideret 
2. Investeringsplan forelagt korpsledelsen 

 

 

Principper for udvikling og drift 

 
Principper vedrørende økonomiske forhold er overvejende beskrevet i "DDS' økonomi- og 
ressourceprioritering" side 24-30”. (Forventes revurderet i 2014). 
 
Erhvervelse og afhændelse af ejendom 
Internt salg foretrækkes, dernæst til spejderlignende aktiviteter. Afhændelsesbeløbet tager 
afsæt i markedsværdien.  
 
Ejendomstyperne skal udlejes til den DDS' centrale organisation eller DDS' grupper og 
divisioner gennemsnitligt 15 weekends om året, i modsat fald betragtes de primært som 
udlejningsejendomme.  
 
Udlejningsejendomme skal årligt give et fastlagt overskud efter afskrivninger, mens øvrige 
generelt skal bidrage med positivt dækningsbidrag før afskrivninger. 
 
Eventuel ejendomserhvervelse skal have fokus på arealer, hvor vi kan få råderet og 
mulighed for natur- og friluftsaktiviteter på egne præmisser, men ellers gerne i samarbejde 
med eksempelvis fonde. 
 
Indretning og investering 
Investeringer med størst effekt prioriteres, dernæst prioriteres efter ejendomstype i 
rækkefølgen 1-3. 
Der henvises i øvrigt til "DDS' økonomi- og ressourceprioritering". 
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Udlejning 
Centrale arrangementer i DDS skal som udgangspunkt afholdes på DDS' ejendomme. 
 
Drift 
Ejendommene drives som udgangspunkt af frivillige. 
 
For hver ejendom skal til enhver tid findes følgende, som godkendes af DDS Ejendomme 
og indgår i den samlede prioritering af DDS' ejendoms- og udstyrsinvesteringer: 
1. Kommissorium for ”hytteudvalg” med beskrivelse af organisering og samarbejdsformer 

tilpasset den enkelte ejendom 
2. Handleplaner for understøttelse af denne ejendomsstrategi 
3. Investerings- og vedligeholdelsesplaner underbygget af budgetter 
4. Arealplejeplaner underbygget af budgetter 
5. Markedsføringsplan heri indbefattet beskrivelser/henvisninger til hjemmesider, der 

giver yderligere oplysninger om muligheder i området omkring ejendommen. 
 
 
Ansvarsfordeling 
Korpsledelsen Beslutter strategien og investeringer over fastsat beløb samt 

afhændelse 
DDS Drift og Service Ansvarlig for området, men på sigt understøttet af DDS 

Ejendomme 
DDS Ejendomme Disponerer i overensstemmelse med strategien under fastsat 

beløb og nedsætter hytteudvalg 
Hytteudvalg Forestå den daglige drift, herunder udlejning i forhold til 

godkendte drifts- og investeringsbudgetter. 
Generalsekretæren Disponerer medarbejdere og koordinerer med DDS Ejendomme. 
Lejrchef Disponerer i henhold til ansættelseskontrakt og tillæg til DDS 

Personalepolitik 
Ejendomsmedarbejder Disponerer i henhold til ansættelseskontrakt og i henhold til 

indgået aftale mellem den daglige arbejdsleder og DDS – 
ejendomme. 

 
 
 

Strategien for ejendomsområdet er endelig vedtaget af KOL på 
KOL-mødet d. 27. oktober 2013, med henblik på en efterfølgende 
organisatorisk iværksættelse gennem DDS Drift og Service. 


