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Ansøgning om renovering 
Dette dokument anvendes i forbindelse med ansøgninger om støtte til renovering af både i Det Danske 

Spejderkorps. Se mere om kriterier på dds.dk/baadpuljen. Ansøgningen sendes til pulje@dds.dk.  

 

Ansøger og kontaktperson 

Hvem er ansøgerne og kontaktpersonen inkl. kontaktinformationer. Enhed og enhedsnummer.  

Søspejdergruppen Havets Helte 

Kenny Drews Vej 23 3. th. 

2450 København SV 

Enhedsnummer: 2241 

CVR-nr 37151475 

 

Kontaktpersoner: 

Gruppe Formand: Mai Choe Thode 

Tropsleder: Thorstein Boserup, (Vedr. skibstekniske spørgsmål)  

Formål 

Søspejdergruppen Havets Helte har nu eksisteret i 1 år og vi har hidtil lånt vores 2 skippijoller af 1. 

Frederikssund gruppe. Vi har i november indgået i en købsaftale vedr. de 2 Skippijoller på trods af at de 

begge har skader på kølen. 

Udbedring af Skippijollerne vil betyde at vi fortsat kan tilbyde et tropsprogram i 2017, samt udvide vores flåde 

med yderligere 2-4 Skippijoller, som vi har planer om at låne af Forsvarets Idrætsforening på Holmen. 

I 2016 fik vi opbygget en trop på i alt 19 tropsspejdere, og med en venteliste på ca. 200 børn i alle aldre er 

det vores mål at udvide til 40 tropsspejdere i 2017. 

 

Udover vores tropsaktiviteter afholder vi jævnligt arrangementer for børn og unge i lokalområdet. I 2016 har 

vi haft ca. 100 børn og unge, som ikke var spejdere, ude at sejle ved blandt andet et 

Kulturhavnsarrangement. Der er ligeledes planlagt yderligere nogle arrangementer med 365 Kulturhavn i 

2017, hvilket vi markedsfører via Facebook. Sidst fik vores Facebookkampagne 45.000 besøgende på blot 

et par uger og vores venteliste voksede betragteligt.  

 

I 2017 har vi planlagt sejlads i samarbejde med Røde Kors, og vi har en dialog med Red Barnet om at sejle 

med udsatte familier, hvor både børn og forældre kan få en dag på vandet.  

Vi deler klubhus og bådebro med FDF Frederiksbergs 8. søgruppe, og vi stiller ofte også vores både til 

rådighed for deres seniorer.  

 

Mål 

Målet er at fortsætte vores aktiviteter samt at nå op på 40 aktive tropsspejdere dvs. 100% vækst inden 

sommerferien 2017. 

Målet er at opbygge en flåde af 5-6 Skippijoller i 2017, da der er købt og reserveret bådepladser til dette 

antal i det kommende sejlår.. Vi vil meget nødigt at disse står tomme. 

 

http://dds.dk/baadpuljen
mailto:pulje@dds.dk


 

Det Danske Spejderkorps – Arsenalvej 10 – 1436 København K – Tlf.: +45 32 64 00 50 – info@spejder.dk – spejder.dk 

Side 2 af 3 

Målgruppe 

 Flere søspejdere, og ikke mindst muligheden for at tage på togt med spejderne i sikre fartøjer. 

 Flere arrangementer for lokalområdets beboere.  

 Samarbejde med den lokale skole Skolen i Sydhavnen om en årlig sejldag. 

 Mulighed for at afholde ugentlige sejladser for lederne, så alle fortsat kan blive bedre, samt fastholde 

motivationen for at være frivillig leder. 

 Samarbejde med FDF, hvor ca. 400 spejdere fra Frederiksberg via deres søkreds har adgang til 

vores joller. 

 Andre frivillige organisationer så som Red Barnet og Røde Kors. 

 

Kort beskrivelse af aktiviteter 

De renoverede både skal blot sikre at vi kan fortsætte med vores aktiviteter på en sikker måde, og at vi trygt 

kan invitere børn og unge ud at sejle uanset om de er spejdere eller ej. 

 

Forventede effekt 

 Den forventede effekt er at først og fremmest kølen på vores både bliver siddende! 

 Fortsat at kunne tilbyde sejlads i sødygtige både skulle sikre at vi fortsat kan have en 

medlemstilgang på 20 tropsspejdere, dvs. 100% tilgang til troppen.  

 At vi med stolthed kan repræsentere Det Danske Spejderkorps og søspejderne overfor vores mange 

samarbejdspartnere, som vi har nævnt i denne ansøgning. 

 At vi kan tage vores mange ulvespejdere ud at sejle i større både (større end optimistjoller) og 

derved give dem nogle mere alsidige oplevelser samt noget at se frem til i oprykningsfasen. 

 

Formidling 

Vi formidler i forvejen meget aktivt vore aktiviteter på Facebook og vi køber endda Facebookkampagner, 

hvor vi annoncerer vores aktiviteter, således at børn i lokalområdet kan tilmelde sig. 

 

Vi har lavet videoer af vores arrangementer og lagt dem på Youtube og Facebook samt vores hjemmeside 

www.havetshelte.dk. 

Vi forventer at afvikle minimum 2 Facebookkampagner for vores aktiviteter i 2017. Disse vil være er åbne for 

alle, og de skal gerne nå ud til 45.000 personer hver gang, med mindre at vi har for mange tilmeldinger til de 

åbne aktiviteter. 

 

 

Milepæle / Tidsplan 

Vores Tropsaktiviteter finder sted hver mandag aften. Vi starter med at sejle igen i april 2017 og vores åbne 

arrangementer for lokale børn og unge vil typisk blive afviklet i perioden juni til september. 

Evaluering 

Vi måler effekten af vores arrangementer internt samt ved sponsorerede arrangementer med eksterne 

partnere, hvilket kan være 365 Kulturhavn, Skolen i Sydhavns maritime undervisere, FDF-spejderne, Røde 

Kors, Red Barnet mf.  

https://youtu.be/RIpjefGG0VA
http://www.havetshelte.dk/
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Budget  

Det ansøgte beløb og et samlet budget for jeres aktiviteter.  

Renoverings omkostningen beløber sig til 63.394,25 + 54.128,00 i alt kr. 117.522,25 

Vi ansøger om 75.000 kr. ved bådepuljen 

Vi finansiere selv 25.000 kr. vi vores kontingent konto 

Det resterende beløb på 17.522,25 søger vi dækket ved andre fonde og tilskudsordninger.  

Der er mulighed for at søge midler til aktivitetsudgifter via fx Friluftsrådet samt Det Danske Spejderkorps’ 

egne puljer.  

 

Tilbud fra bådværft 

Der vedlægges et uforpligtende tilbud på renoveringen fra et af følgende bådværfter.  

Vi transportere selv Skippijollerne til og fra værftet da vi har trailere til dem. 

Sletten Bådeværft: http://www.sletten-boats.dk/ 

 

 

 

 

 

http://www.friluftsraadet.dk/indhold/tilskud-til-friluftsliv/lokale-friluftsprojekter.aspx
http://dds.dk/penge-til-spejd
http://dds.dk/penge-til-spejd
http://www.sletten-boats.dk/

