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Udviklingspuljen - Ansøgning 
Det Danske Spejderkorps afsætter hvert år midler til at udvikle attraktive projekter og spejderaktiviteter. I 2018 

tildeles midlerne projekter og aktiviteter, der gør det nære vand attraktivt. Der skal være fokus på aktiviteten ved 

eller på vandet. Det kan være nye aktiviteter ved vandkanten eller på vandet med fx tømmerflåder, kajakker eller 

hvad kreativiteten giver anledning til.   

Dette dokument anvendes i forbindelse med ansøgninger til Udviklingspuljen i Det Danske Spejderkorps. Se 

mere om kriterier på http://dds.dk/udviklingspuljen. Ansøgningen sendes til pulje@dds.dk.  

Ansøger og kontaktperson 

Kong Volmer Søtrop 

Kontaktperson: Gruppeleder Tine Skotte, tine_skotte@hotmail.com 

Kort beskrivelse 

Her fortæller I kort om jeres aktiviteter/projekt. Hvad er det nye i forhold til jer? Hvornår finder projektet sted? 

Opførelse af informationsportal (søsikkerhed, spejderidé, aktiviteter, færdigheder, grejbank, dyreliv m.m.) 

Se beskrivelse nedenfor  

Forventet effekt 

Hvad forventer I at få ud af at gennemføre aktiviteterne/projektet? 

Vi vil gerne inspirere de, der kommer forbi os, til aktiviteter ved og på vandet. 

Med portalen vil vi gerne give flere mulighed for at bruge de faciliteter og det grej som vi har og 
inspirere til aktiviteter ved vandet omkring os.  

Sammenhæng til Udviklingsplanen 

Hvordan hænger aktiviteterne/projektet sammen med børn leder børn/unge leder unge, friluftsliv og 

ledelsesudvikling? 

Vi er i gang med at kigge på vores eksisterende faciliteter og på hvordan andre kan få glæde dem. Vi laver 

skolespejd-arrangementer 2-4 gange om året, hvilket både giver os nye medlemmer  og giver en masse børn, 
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der ellers ikke kommer på vandet, til spejder eller bare ud i naturen, muligheden for at få friluftsaktiviteter, på 

vandet, ved vores hytte og i skoven nær Vordingborg Nordhavn. Vores spejdere oplever i den grad effekten af 

børn leder børn når vi har skoleklasser på besøg.  

Derudover er vi i samarbejde med naturvejlederne i Vordingborg Kommune, i gang med at etablere en grejbank 

med det udstyr vi allerede råder over eller har fået fra kommunen (redningsveste, rejehove, vandkikkerter, vaders 

m.m.) og vi søger lige nu penge til mere udstyr. Vi er også i gang med at søge penge til et broprojekt, da vores 

nuværende bro kun med nød og næppe kan holde året ud. Broen skal primært fungerer som søspejdernes 

bådebro og så skal den sikre et bynært naturtilbud, som åbner op for adgangen til at komme helt tæt på vandet 

for mange andre. I den forbindelse er vi levet opmærksomme på at rigtig mange af byens folk/børn, turister og 

andre af havnens gæster kommer forbi vores hytte og det grønne område, men uden rigtig at udnytte de 

muligheder der er lige ved hånden. Det vil vi gerne hjælpe dem med.  

 

Beskrivelse af aktiviteter og handlinger 

Hvad skal der til, for at I når i mål? 

Derfor søger vi nu om støtte til opførelse af en informationsportal ved vandet neden for vores hytte. Portalen skal 

både inspirere og informere. Vores spejdere har mange idéer: der skal være et afsnit om søsikkerhed, vind og 

vejr, navigation, måske indbygget kompas, baderegler, en oversigtstavle over de smådyr, som man kan fange i 

havnen eller se med vandkikkert, noget om vores finde gamle Ålborgjoller (de originale søspejderbåde), 

instruktion til knob (kan man sætte nogle knobbånd fast?), QR koder til vores videoer med søspejd, noget om 

spejderidéen og info om vores grejbank og hvad man kan låne, og om at man gerne må bruge vores bålplads, 

hvis man bare rydder op efter sig – og det hele skal selvfølgelig være på sprog. Portalen vil blive designet og 

etableret primært af spejderne i troppen. Den vil blive lavet enten i fortøjningspæle eller cortenstål (som tavlerne 

ved ruinterrænnet) efter aftale med kommunen. 

 

Målgruppe 

Hvem laver I projektet for? 

Se ovenfor 

 

Budget  

Det ansøgte beløb og et samlet budget for projektet.  

Vi søger udviklingspuljen om 10.000 kr. til portalen. Der søges i alt 20.000 kr. Projektet vil kunne realiseres i mere 

eller mindre omfangsrige udgaver, alt efter hvor meget støtte der opnås. 


