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Et af punkterne i planen lyder, at
vores spejdere på hvert møde skal have
konkret medbestemmelse på hvert møde
og hver tur. De skal opleve, at deres
mening tæller. Om det så handler om at
bestemme saltindholdet i suppen eller
sangen i shelteret. Og måske endnu vigtigere: De skal opleve, at man kan gøre
en forskel ved at involvere og engagere
sig. Det er det, vi med et stort ord kalder
for demokrati.
Vores korpsrådsmøde er en fejring af
det demokrati, som gennemsyrer vores
bevægelse fra minipatrulje til PLankursus. På korpsrådsmødet er vi 1.000
engagerede spejdere og ledere, der afsætter en weekend for sammen at sætte
kursen for fremtidens spejderarbejde.
Det er stort.
Tak fordi du vil være med – og tak for
dit mod.

E
NG

vad har mod at gøre med
spejder? Jo, en hel del
skulle man mene.
Vores formål er at
udvikle børn og unge til
vågne og selvstændige mennesker. Og
det rimer jo ret meget på mod. Hver og
en af vores spejdere skal vi gerne give
mod på livet. Mod til at prøve nyt, til at
danne sig sine egne meninger, til at tage
ansvar og ikke mindst mod til at være
sig selv.
Modige børn og unge er det centrale
tema i den udviklingsplan, vi skal stemme
om på årets korpsrådsmøde. Det er den
bærende rafte, vi tror på, vores indsatser
skal bygges op omkring de næste fire år.
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PROGRAM FOR
KORPSRÅDSMØDE 2019 15 — 17.11
FREDAG
15.00	
17.30 — 20.00	
19.00	
19.30	
20.30	
23.30 — 01.00	
LØRDAG
07.00 — 08.30	
08.30	
08.30	
09.30	
12.30	
14.00 — 17.00	
14.00 — 18.30	
15.30	
17.00 — 18.30	
18.30	
19.00	
21.00	
22.30
23.00	
SØNDAG
07.00 — 08.30	
07.00 — 09.00	
08.30 — 10.00	
10.30	

14.30

Check-in åbner i receptionen på Hotel Legoland
Aftensmad i Panoramarestauranten ( TILKØB)
Inspirationskurset åbner
Ny på Korpsrådsmøde – introsession
(gentages lørdag morgen)
Sidste anbefalede starttidspunkt for
inspirationskursus
Natmad (for alle deltagere) i Panoramarestauranten
Morgenmad
Dørene åbner i Lalandiahallen – udlevering
af stemmesedler
Ny på Korpsrådsmøde – introsession
Formelt program: Forretningsorden, beretning,
økonomisk beretning.
Frokost
Debatter på Hotel Legoland - Indflydelsestorvet
(overblik udleveres ved check-in)
Oplæg og debat: Hvordan omsætter vi udviklingsplanen
til handling? (i Auditorium A, overblik udleveres ved check-in)
Pause
Mød kandidaterne
Middag
Deadline for indsendelse af ændringsforslag
til info@dds.dk
Knirkerevyen underholder i Lalandiahallen
Divisionschefforum i Auditorium B
Natmad
Udlevering af forudbestilte beslutningsdokumenter
i receptionen på Hotel Legoland
Morgenmad
Divisionens time
Formelt program: Afstemninger og valg
• 	Udviklingsplan, forslag, resolutioner og budget
•	Spejderchefvalg
•	Frokost
•	Korpsledelsesvalg
•	Foredrag
•	Afslutning
	Tak for i år
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FREDAG AFTEN:
PÅ KURSUS I UDVIKLINGSPLANEN

På Korpsrådsmøde 2019 kan du fredag aften komme på kursus
i udviklingsplanens fem hovedtemaer. For hvert tema får du
mulighed for at blive klogere, få inspiration til konkrete aktiviteter
samt værktøjer til at omsætte planen til praksis.

dkastet til Det Danske
Spejderkorps’ udviklingsplan for 2020-2024
tager udgangspunkt i fem
hovedtemaer: ‘Modige
børn og unge’, ‘Vildskab i naturen’,
‘Bæredygtighed i børnehøjde’,
‘Flere ledere’ og ‘Urban scouting’.
Fredag aften kan du sammen med
omkring 1.000 andre spejdere og ledere
komme på kursus i planen, og få inspiration med hjem til at skabe handling ud af
ordene.
Kurset åbner kl. 19, og vi anbefaler,
at man senest går i gang med kurset kl.
20.30. Alle deltagere Korpsrådsmøde
2019 anbefales at deltage på kurset.

U

Det får du med hjem fra kurset
Alt afhængig af, hvilke niveauer og aktiviteter du vælger, får du viden, inspiration
og konkrete værktøjer til, hvordan du kan
indtænke og anvende temaerne i udviklingsplanen i din egen gruppe, PLan-team
eller andet. Efter kurset får du tilsendt
dit kursusbevis på e-mail, som vil være
udarbejdet på baggrund af de moduler,
du vælger i løbet af aftenen.

SE UDKASTET TIL
UDVIKLINGSPLANEN
PÅ SIDE 36 — 41.
PÅ SIDE 38 — 51 KAN DU
DESUDEN DYKKE NED
I TANKERNE BAG
UDVIKLINGSPLANENS
FEM TEMAER.

SÅDAN FORLØBER FREDAGENS KURSUS
På kurset kan du blive klogere på hvert af de
fem hovedtemaer gennem tre niveauer:

NIVEAU 1

NIVEAU 2

NIVEAU 3

Det informative
niveau, hvor du kan
udbygge dit kendskab til temaet i
udviklingsplanen. Bliv
klogere på tankerne
bag temaet, og hvilke
ting, der rører sig i
vores bevægelse og i
samfundet, der spiller
ind i temaet.

Det praktiske niveau,
hvor du kan begrave
fingrene i muldet. Her
kan du bl.a. få inspiration gennem indsatser,
som andre grupper
eller arrangementer
allerede har held med
inden for det givne
tema. Det kan fx være
i form af aktiviteter
med upcycling af affald i forbindelse med
teamet ‘Bæredygtighed i børnehøjde’,
eller rappelling ned fra
taget i ‘Urban scouting’, eller andre gruppers tips og tricks til at
blive ‘Flere ledere’.

Det reflekterende
niveau, hvor vi både
enkeltvis og i fællesskab reflekterer over,
hvorfor netop dette
tema er relevant for
vores bevægelse,
og hvordan vi kan
sætte det i spil i egen
gruppe, division,
center, løb eller andet.
Her handler det om at
omsætte udviklingsplanen til praksis i
egen enhed, fx i form
af input til sin egen
lokale udviklingsplan.

MEN PLANEN ER IKKE VEDTAGET?
Udviklingsplanen foreligger nu kun som et
udkast, der er sat til afstemning søndag på
Korpsrådsmøde 2019. Selvom der er ændringsforslag til planen, er der ikke fremsat ændringer
af de grundlæggende temaer i udviklingsplanen.
Derfor giver det god mening, at så mange af os
som muligt bliver godt klædt på til at forstå
og omsætte udviklingsplanen til praksis,
hvis den vedtages.

KORPSRÅDSMØDE 2019
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Spejder skal gøre indtryk.”
Sådan lyder overskriften
på den udviklingsplan,
som siden 2014 har sat
kursen for Det Danske
Spejderkorps. Snart skal der lægges en
ny kurs. Vi har nu nået kanten af kortet,
og skal finde nye mål at navigere efter. Til
korpsrådsmødet åbner vi derfor kortlommen, og lægger fremtidens koordinater
ned.
Men før da er det oplagt at stoppe
op og se tilbage på ruten, vi tog, og
det sted, vi befinder os. Nåede vi frem?
Gjorde vi indtryk?
Én ting, der står tydeligt frem, er at vi
i dag gør indtryk på endnu flere end før.
Gennem attraktivt, lokalt spejderarbejde
er grupperne lykkedes med at vokse, så

“

“HOS NOGLE TÆNDES ENDDA EN SÅ
STOR GNIST FOR
SPEJDERARBEJDET,
AT DE SELV TAGER
DEN MED DERHEN,
HVOR DER ENDNU
IKKE ER SPEJDERE.”

vi i dag er 36.000 spejdere. Vores tilbud
om friluftsliv, fællesskab og udfordringer
er fortsat eftertragtet blandt børn og
unge. Så meget, at der de seneste år har
været stigende fokus på at nedbringe de
ventelister, som flere grupper kæmper
med.
Åbne arrangementer lukker flere ind
Når vi som spejdere gør indtryk, skyldes
det ikke mindst, at vores 400 grupper
er blevet endnu bedre til at åbne sig op
og markere sig lokalt. I maj var der for
fjerde år i træk Sov Ude, og igen slog
arrangementet rekord med næsten 100
tilmeldte grupper. Ud over at sørge for
hængekøjer, teltpladser og bål, havde
grupperne været kreative med årets aktiviteter. Hos Sønderborgspejderne kunne
man prøve knytning og katapult, hos 1.
Holte var der svævebane og sankning, i
Juelsminde byggede de en rygeovn, og
i Næstved kunne man klappe en krabbe.
De fleste grupper meldte samtidig om
godt besøgte arrangementer. En tendens, vi håber fortsætter, når Sov Ude
2020 afholdes den 2. maj.
Også årets Familiespejderdag trak
interesserede til. Det gjaldt ikke mindst
hos Kong Svend Gruppe i Smørum. Her
var hele 10 børnefamilier mødt op for at
se, hvad det der spejder er for noget.
Også Sønderhald Gruppe nær Randers
nød stor opbakning til deres Familiespejderdag, hvor de lokale familier kunne
nyde nærværet ved at lave pandekager
over bål.
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Sov Ude, Familiespejderdag, Naturens
Dag, vennedage og åbent hus er arrangementer, der giver masser af lokal
værdi. Her kan børn, unge og voksne
få en smag for spejderlivet. Ja, ofte helt
bogstaveligt, når vi byder på gourmet fra
glødebålet. Flere kan få en flig af fællesskabet, stifte bekendtskab med vores
aktiviteter og metode, og ikke mindst
mærke nogle af de nære naturoplevelser,
vi som spejdere og ledere har ugentligt.
Hos nogle tændes endda en så stor
gnist for spejderarbejdet, at de selv tager
den med derhen, hvor der endnu ikke
er spejdere. Det gælder fx hos Oliven
Spejderne, en nystartet gruppe i Gellerup Parken. Her er der nu omkring 100
spejdere, der får oplevelser i naturen
og mærker vores fællesskab. Også ved
Spejdercenter Holmen i København
oprettedes i sensommeren en ny gruppe,
der allerede nu tæller 35 spejdere og
mere end 10 ledere.

Stærke lokale ambitioner
At vi gør indtryk lokalt, bemærkes også
af vores omverden. I 2019 har en lang
række grupper søgt om – og opnået –
økonomisk støtte til aktiviteter og grej.
Lige fra klatregrej og kanoer til mastesejl
og motorsave. Bl.a. gennem en ny lokalforeningspulje fra Dansk Ungdoms Fællesråd har knap 100 grupper tilsammen
opnået støtte for over 3 mio. kr.
I Sdr. Omme har de også mærket, at
der er stor tiltro til værdien af det lokale
spejderarbejde. Her kunne de i maj åbne
Danmarks måske fedeste spejderhytte:
Med klatrevæg på ydervæggene, græs
på taget, udekøkken og pizzaovn. Og
selvfølgelig er bæredygtighed indtænkt,
så hytten har et minimalt energiforbrug.
Fire års arbejde, tusindvis af frivillige
timer og millioner af støttekroner fra kommune, fonde, foreninger og virksomheder
er gået ind i projektet. Og ikke mindst
er den nye hytte blevet muliggjort af, at

spejderne i Sdr. Omme både har markeret sig som en stærk stemme lokalt, men
også har vist sig som et fællesskab, der
gerne inviterer flere med udenfor. Derfor
er faciliteterne heller ikke kun forbeholdt
gruppen, men alle de lokale kræfter, der
dyrker friluftslivet og naturen.
Et andet sted, der fremover skal fungere som lokalt kraftcenter for spejderaktiviteter og friluftsliv, er Avnstrup Spejdercenter på Midtsjælland. Avnstrup er
lige nu en af korpsets fælles ejendomme,
men overtages i 2020 af den lokale gruppe Skjoldungerne-Lejre. En gruppe, der
over de seneste år har lidt af et gevaldigt
vokseværk og derfor har set potentialet
i at overtage den naturskønne grund og
hytte. Ambitionerne er store: At udvikle
Avnstrup til en portal til naturen for både
spejdere og besøgende. Og selvom
ejendommen nu kommer på lokale hænder, vil den fortsat blive udlejet til andre
spejdergrupper og arrangementer.

På Fyn er der også gang i udviklingen
mod mere attraktive spejderfaciliteter til
gavn for spejdere og andre besøgende.
Her samler frivillige kræfter nu korpsets
ejendomme Hylkedam og Skovbrynet
under én hat, nemlig Spejdercenter
Vestfyn. Ved at have de to ejendomme
samlet under ét, håber man at opnå
synergi og samtidig tiltrække nye frivillige
til arbejdet.
En ø for unge og hjemmesider for alle
På national skala har et af vores ejendomsprojekter gjort særligt stort indtryk.
I august åbnede Ungdomsøen. Den idé,
der for år tilbage blev født af spejderbevægelsen, er nu blevet til virkelighed:
En ø for unge med udgangspunkt i
vores idé og metode. Ungdomsøen er
blevet til med tusindvis af frivillige timer,
kæmpe velvilje fra fonde, og med hjælp
fra samarbejdspartnere, der har taget
del i projektet. Nu er tiden kommet,
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hvor ungdommen indtager øen, og vi
ser frem til at bidrage med aktiviteter og
samarbejder, der kan løfte øens vision: At
skabe de næste generationers samfundsbevægelse. Allerede nu er det muligt at
besøge øen, lave mad i udekøkkenerne
og tage en overnatning i telt eller shelter
midt i Øresund. Øen er åben for alle, der
er unge af sind. Men rabatten på færgeprisen er kun ungdommen til dels.
På den digitale front er en stor del af
vores grupper også flyttet ind i nye attraktive lokaler. Siden lanceringen af det
nye Gruppeweb i efteråret 2018 har over
330 grupper, divisioner og løb fået en ny,
flot og brugervenlig hjemmeside. Den
nye hjemmesideløsning gør det nemt at
være spejder, leder og forælder. Og ikke
mindst er livet blevet lettere for gruppens
webansvarlige, der har fået mere tid til
det nære spejderarbejde.
De samme ambitioner har vi for
Medlemsservice, hvor nogle grupper
desværre stadig oplever, at det nye
medlemssystem kan være svært at
få ind under huden. Ikke mindst som
nyvalgt kasserer eller medlemsansvarlig.
Men der er heldigvis også sket en del
forbedringer, siden vi overgik til systemet
i 2017. Siden april i år har mange af os
bl.a. kunnet opleve, hvordan hastigheden
af systemet er forbedret markant. Væk
er ventetiden foran skærmen med en
ring, der roterer i en uendelighed uden at
komme nogen vegne. Vi har sagt det før:
Vi er endnu ikke i mål. Der er stadig masser af plads til forbedringer – ikke mindst
med brugervenligheden. Men vi bevæger
os heldigvis i den rigtige retning. Det er

en indsats, der fortsat står højt på vores
liste, da vi ved, hvordan et forbedret
Medlemsservice vil lette hverdagen for
mange ledere.
Nye mærker og nye ledere
Et andet sted, vi har gjort indtryk i 2019,
er på uniformsærmerne. I oktober kom
der i alt 24 nye mærker til trops- og
seniorgrenen, ligesom de mindre grene
fik et antal supplerende mærker at give
sig i kast med. Med mærkerne til trop og
senior begynder man så småt at kunne
sætte punktum for den fornyelse af aktivitetsmateriale, som blev igangsat i 2012.
Eller nok nærmere et komma: For de nye
mærker er netop tænkt som materiale,
der løbende skal udvikles i takt med, at
spejdere og ledere kommer med feedback, finder på nye aktiviteter og udvikler
forløb. Hver enkelt mikroflok eller klan
kan dermed spille en rolle i, at mærkerne
bliver endnu bedre i fremtiden.

En anden ting, vi gerne vil i fremtiden,
er at tiltrække endnu flere ledere til vores
bevægelse. Med omkring 2.000 børn
og unge på venteliste til at blive spejder,
er det helt centralt, at vi får flere med
i lederfællesskabet. I oktober kommer
derfor en ny kampagne, der på humoristisk vis peger på en fremtid, hvor ledermangel løses af Virtual Reality-spejd og
robotledere. Budskabet er ikke til at tage
fejl af: Godt spejderarbejde kræver gode
spejderledere af kød og blod. Vi håber,
at filmen når bredt ud til danskerne, godt
hjulpet på vej af grupper og ledere, der
deler den. Forhåbentlig kan vi gentage
succesen fra sidste år, hvor over 200.000
fik set PR-filmen om at blive spejderleder.
Sammen med de andre spejderkorps
har vi også gjort indtryk. Dels med
åbningen af Ungdomsøen, men også
gennem en 'Bliv spejder'-kampagne, som
kom i sensommeren. Kampagnen, der var
målrettet børnefamilier, havde fokus på

09

KORPSLEDELSENS BERETNING 2019

KORPSRÅDSMØDE 2019

“EN ANDEN TING, VI GERNE VIL I FREMTIDEN,
ER AT TILTRÆKKE ENDNU FLERE LEDERE TIL
VORES BEVÆGELSE. MED OMKRING 2.000
BØRN OG UNGE PÅ VENTELISTE TIL AT BLIVE
SPEJDER, ER DET HELT CENTRALT, AT VI FÅR
FLERE MED I LEDERFÆLLESSKABET.”
foregå. Men vi ved, at der venter os alle
en kæmpe oplevelse. Samtidig er vi
sikre på, at der er mange stærke frivillige
kræfter i Det Danske Spejderkorps, der
de næste to et halvt år vil bidrage til, at
lejren bliver en succes.
Allerede næste år kan vi dog se frem
til en landslejr. På Thurøbund afholdes
nemlig SØ20. Det er en sølandslejr for
alle, der er klar og pirat til våde oplevelser. Lige fra den stille vandkant til det
åbne hav. Arbejdet med lejren er nu i fuld
gang. Og selvom udgangspunktet for
aktiviteterne er vand, er lejren også for
de spejdere, der normalt har fast grund
under støvlerne. Det er nemlig ikke noget
krav for deltagelse, at gruppen selv har
erfaring med at sejle eller andre søaktiviteter. Vi kipper med flaget for spejderne,
der er involveret i lejren, og ser frem til
en fænomenal uge for både vandhunde
og landkrabber.
de minder, børn og unge får med sig som
spejdere. Som en del af kampagnen blev
hjemmesiden blivspejder.dk lanceret. Her
kan potentielle spejderforældre nu få et
samlet overblik over alle de nærmeste
spejdergrupper. Og som fx engageret
tropsleder er det blevet nemmere at
finde lokale grupper at samarbejde med
om ture eller løb. Kampagnen var finansieret gennem midler fra Nordea-fonden
og TrygFonden.
På lejr i det ukendte og på bølgen blå
Vores samarbejde med de andre korps
finder også udtryk i Spejdernes Lejr. Her
kan vi glæde os over, at der nu er fundet
to kompetente lejrchefer i Lillan Foged
og Jens Harboe Malskær. Sammen med
lejrens sekretariat skal lejrcheferne
skabe fundamentet for, at næsten 40.000
spejdere i 2022 kan mødes om fællesskab, friluftsliv og udfordringer. Vi ved
endnu ikke, hvor lejren kommer til at

Populære kurser, magasiner
og butikker
Gammel, men ikke gammeldags. I år
kunne vi fejre, at det er 110 år siden, at
den første spejderpatrulje blev oprettet
i Danmark. Det blev markeret med en Tshirt-kollektion, som blev til i samarbejde
med Spejder Sport. Nåede man ikke at få
fat i første udgave af de flotte T-shirts, er
der en opdateret version på vej. Spejder
Sport, der siden opstarten i 1945 har
været ejet af Det Danske Spejderkorps,

kan også snart fejre jubilæum. Næste år
kan butikken markere, at den i 75 år har
udstyret spejdere, friluftsfolk og familier
med tøj og grej til livet udenfor. Og heldigvis må vi konstatere, at Spejder Sport,
ligesom vores bevægelse, har fortsat
med at holde sig aktuel hos danskerne.
Senest har kæden udvidet med ny butik
i Viborg, større lokaler på Frederiksborggade i København samt en butik i
Magasin på Kgs. Nytorv.
Learning by doing er et af de syv
elementer i vores metode. Og det bliver
i den grad taget i brug på de mange
kurser, som årligt afholdes af engagerede
instruktører, trænere og teams. Hvad
end det handler om at sy en bivuaksæk,

KORPSLEDELSENS BERETNING 2019
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samarbejde i patruljen, tænde bål i
regnvejr eller motivere ledergruppen,
så lærer spejdere og ledere her ved at
gøre. Lige fra PLan- og PLUS-kurserne,
der i år tog imod 1.100 spejdere, til årets
Klan- og Lederevent, Gilwell-kurser og
bushcraft-kurser. Vi skal fortsat forbedre
og optimere vores uddannelsestilbud, så
både spejdere og ledere også fremover
får del i ny inspiration, nye færdigheder
og muligheden for progression i deres
spejderliv.
En anden kilde til inspiration til spejderlivet er vores magasiner SpejderSnus,
Track og Wide. I foråret blev der gennemført en medie- og målgruppeunder-

søgelse blandt spejdere, forældre og
ledere. Her viste det sig, at der generelt
er stor tilfredshed med magasinerne, og
at de fortsat udgør en vigtig kilde til viden
og inspiration for medlemmer i alle aldre.
Bl.a. synes 83 % af SpejderSnus' læsere,
at magasinet er godt eller meget godt.
Samtidig pegede undersøgelsen på de
steder, hvor de enkelte magasiner kunne
forbedres. Det er en indsats, som redaktionerne påbegynder i 2020.
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Samfundsengagement, samarbejder
og soldaterfamilier
Som spejdere tager vi ansvar og rækker
ud over os selv. I juli afholdt vi i samarbejde med Dansk Idrætsforbund en lejr
for skadede veteraner og deres familier.
En række spejderledere var med til at
afholde lejren, der bød på både friluftswellness, kanoture og mountainbike. På
lejren var der desuden mulighed for, at
mor og far mentalt kunne komme ned i
gear, mens de frivillige ledere lavede det,
vi spejdere er så gode til: Meningsfulde
og udviklende aktiviteter med børn og
unge.
I foråret tog vi som bevægelse også
samfundsansvar, da vi støttede et
borgerforslag om at fjerne synlig tobak i
butikkerne. Hver dag begynder 40 børn
og unge at ryge. Det er et tal, vi som
Danmarks største børne- og ungdomsbevægelse gerne vil have vendt. Derfor
igangsatte vi også en ekstra indsats på
dette område gennem projektet "Friske
fællesskaber uden tobak", som er blevet
til i samarbejde med Sundhedsstyrelsen.
Projektets formål er at styrke tobaksfri
fællesskaber, hvor børn og unge oplever,
at det ikke er nødvendigt at bruge tobak
for at være en del af det gode fællesskab. Som en del af indsatsen er der bl.a.
blevet udviklet et særligt tropsmærke
med fokus på at kende sig selv og have
modet til at sige nej til ting, man ikke har
lyst til.
Et andet samarbejde, vi har været en
del af de seneste år, er den landsdækkende indsats 'ABC for mental sundhed'.
Selvom indsatsen har et finurligt navn,
sætter den fokus på noget meget vigtigt:
Nemlig hvordan vi får større livsglæde
af at indgå i meningsfulde og aktive fællesskaber. Hvordan vores engagement i
patruljen, PLan-teamet eller bestyrelsen
styrker vores trivsel og virker forebyggende mod stress og depression.
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“PÅ FACEBOOK OG
INSTAGRAM HAR
MAN KUNNET SE
FOTOS AF GLADE
SPEJDERE FORAN
SCHWEIZISKE
GLETSJERE, POLSKE
FLODER, SLOVENSKE STIER, SVENSKE
SKOVE OG NORSKE
FJELDE.”
Projektet er en god påmindelse om at
holde fast i alle de af vores aktiviteter,
som let kan synes unyttige i en meget
målbaseret verden: At afsætte tid til at
lave ingenting på hytteturen – fordi det
er her, spejdernes relationer styrkes. At
lave en sjov leg på ledermødet, selvom
der er mange punkter på dagsordenen.
At bruge tid og penge i divisionen til at
holde en stor fest for de lokale ledere.
Helt konkret har indsatsen også sat
aftryk i form af tre nye mærker med
medfølgende aktiviteter, ligesom der er
udviklet et brætspil til seniorerne, der
giver anledning til både gak og gode
snakke. 'ABC for mental sundhed' er en
landsdækkende indsats, hvor mange
organisationer er involveret. Bl.a. er der
mange kommuner i projektet, hvoraf
mange gerne vil samarbejde med spejdergrupper og andre foreninger om
indsatser, der kan forbedre danskernes
trivsel.
Samvær og børns rettigheder
Trivsel og tryghed er også udgangspunktet for vores samværspolitik i Det
Danske Spejderkorps. I 2017 blev det på
korpsrådsmødet besluttet, at gruppens
bestyrelse skal sikre, at ledergruppen
kender til korpsets samværspolitik. For at
sætte fokus på denne indsats og skabe
rum for de gode snakke lokalt, er der
de seneste år bl.a. blevet udarbejdet
dialogkort og en opdateret tryghedsvejledning. Det er et fokus, der naturligt vil
fortsætte de kommende år. Vi skal i hver
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en gruppe og hver en afdeling sikre, at
vi har de gode og trygge fællesskaber,
der er en forudsætning for at lave godt
spejderarbejde.
For fem år siden indgik vi i Det Danske
Spejderkorps et samarbejde med Unicef
Danmark med fokus på børns rettigheder
og FN's Børnekonvention, som i år kan
fejre 30-års jubilæum. Det er bl.a. blevet
til en række mærker, aktiviteter og materialer, som spejdere og ledere kan bruge
til at blive fortrolig med de rettigheder,
som børn og unge har. Og desværre
viser en ny undersøgelse, at indsatsen
stadig er ganske relevant. Næsten
halvdelen af danske skoleelever kender
nemlig ikke til Børnekonventionen. Vi
håber derfor, at mærker og aktiviteter
fortsat kan lede til, at flere børn og unge
får gode snakke og refleksioner om deres rettigheder. Vores aftale med Unicef
Danmark udløber ved udgangen af 2019,
men vi arbejder i øjeblikket på at indgå
en ny aftale i et større partnerskab med
de andre fire spejderkorps i foreningen
Spejderne.

ske seniorer i Irland, hvor de bl.a. skulle
vandre 200 km på ti dage. En tur, der
krævede masser af både selvstændighed
og samarbejde. Derudover har et stort
antal grupper fået store internationale
oplevelser. På Facebook og Instagram
har man kunnet se fotos af glade spejdere foran schweiziske gletsjere, polske
floder, slovenske stier, svenske skove og
norske fjelde.
På de større spejderpolitiske linjer var
Det Danske Spejderkorps også godt repræsenteret, da der i august blev afholdt
Europæisk Spejderkonference i Kroatien.
Her var der bl.a. fire unge delegerede
af sted for at styrke det internationale
samarbejde og sikre, at vores bevægelse
også internationalt former sig i positiv retning. På den internationale bane kan vi
også sige tak til Monica Lyby for hendes
indsats som International Commissioner
i WAGGGS – en post, der nok bedst kan
forklares som 'spejderudenrigsminister'.
Monica stopper den 1. november, hvorefter Christine Fribert overtager posten.
Også tillykke til Ole Busk Poulsen, der
er blevet ny formand for Danish Scout
Council. Det er vigtigt, at vi har dedikerede frivillige, der arbejder for, at danske
spejdere kan få internationale eventyr,
og som kan formidle de aktiviteter og
materiale, som verdensorganisationerne
udvikler, så det kommer vores grupper
til gavn.
Som spejdere værner vi om naturen,
og samtidig vil vi gerne værne om adgangen til den. Derfor skal vi lokalt og nationalt være med til at sætte præg på de
beslutninger, der træffes om vores natur. I
april blev tidligere spejderchef Annesofie
Bjerre valgt ind i Friluftsrådets bestyrelse,

Internationale oplevelser og
nationalt engagement
At vores bevægelse er international,
kunne bestemt mærkes i sommer. Her
blev der afholdt Verdensjamboree i USA,
hvor hundredvis af danske trop- og seniorspejdere fik sig en oplevelse for livet
i West Virginia. Desuden blev seniorturen
'Explorer Belt' for første gang afholdt i
dansk kontekst. Her besøgte en flok dan-
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efter at være blevet indstillet af Det
Danske Spejderkorps. Det er vigtigt, at
vi som bevægelse fortsat involverer os i
samfundet omkring os, hvad end det er i
de lokale friluftsråd, børne- og ungesamrådet eller i dialogen med kommunen.

støtte det lokale spejderarbejde.
Samtidig er der dog nogle forhold, der
betyder, at vi i korpsledelsen vil justere
udgiftsniveauet i forhold til tidligere år.
De seneste år har vi været begunstiget
af nogle særlige økonomiske forhold i
form af bl.a. ekstraordinært store overskud fra Spejder Sport, momsrefusion
fra Spejdernes Lejr og en historisk stor
udbetaling fra tipsmidlerne. De gunstige
økonomiske vinde har gjort det muligt for
os at investere i større projekter, der har
understøttet vores positive udvikling.
Det gælder fx et nyt Gruppeweb, programfornyelsen med 81 nye mærker,
nationale PR-indsatser samt både korps-

En økonomi i balance
Økonomien i Det Danske Spejderkorps
er fortsat solid. De seneste års medlemsfremgang har sikret et sundt udgangspunkt for vores arbejde. Vi har fortsat
en stor andel unge medlemmer, hvilket
betyder en god fordeling af tipsmidler.
Og så er vi blevet bedre til at skaffe
fondsmidler til større indsatser, der kan
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En fremtidig kurs udstukket
af fællesskabet
Når vi ser tilbage på den udviklingsplan,
der har fulgt os de sidste fem år, må konklusionen være: Ja, vi har gjort indtryk.
Det skal vi fortsat gøre. Samtidig er det
også blevet tid til at sætte kikkerten for
øjnene og finde vores fremtidige kurs.
I næsten to år er der blevet arbejdet
med at formulere en ny udviklingsplan og
finde de trædesten, som vi i Det Danske
Spejderkorps vil følge i de kommende år.
Alt fra tropsspejdere til gruppeledere og
kursusteams har bidraget til processen.
Der er blevet indsamlet tusindvis af input
fra sommerlejre, PLan-kurser, Lederevent,
korpsrådsmøde, spørgeskemaer og
mails.
Ud over at komme med konkrete input
til indhold og temaer, har mange grupper

“PÅ DEN BAGGRUND
KAN VI MED RO I
MAVEN STÆVNE UD
MOD FREMTIDEN
SAMMEN.”

F OTO : M O RTE N HATTING VO LTE L E N

rådsmøder og kursusudbud med en stor
grad af støtte.
I den kommende tid er det vores plan
at lette foden en anelse på speederen
og koncentrere os om at få udbredt og
udbygget de store projekter og indsatser,
der er blevet igangsat de seneste år. Bl.a.
med et supplement til de nye mærker,
opgraderinger af Gruppeweb, rekruttering af nye ledere og et fokus på vores
ledelsesudviklingsstrategi. Samtidig har
korpsledelsen igangsat en langsigtet
indsats omkring forretningsudvikling,
der skal sikre, at vi også i fremtiden har
en stabil økonomi, der giver rum til store
udviklingsprojekter.
Selvom vi ikke kan udelukke, at der
også i fremtiden lander et par økonomiske appelsiner i tørklædet, sigter vi
altså i de kommende år efter et mere
beskedent udgiftsniveau. Ved årligt at
budgettere med et positivt resultat, stiller
vi os samtidig mere fornuftigt i forhold til,
at korpsets indtægter og udgifter fordeler
sig ujævnt i løbet af et regnskabsår.

og divisioner været optaget af, at planen
fik en fornuftig form. Nemlig at den blev
relativt kort, let at forstå og ikke mindst
nem at omsætte til handling på både
minimødet, lederkurset og centerlejren.
Derfor var enkelhed også noget, der
blev lagt vægt på, da de mange input
skulle koges ned til ét samlet udkast til
en udviklingsplan. Og den 15. marts lå
udkastet så klar på dds.dk og blev sendt
ud med nyhedsbrevet.
Det centrale tema for planen er, at vi
skaber modige børn og unge. Det er den
nordpil, som de næste fire år skal præge
vores arbejde i både grupper, centre,
korpsledelsen, teams og løb. Hertil
knytter der sig fire yderligere temaer:
Vildskab i naturen, Bæredygtighed i børnehøjde, Flere ledere og Urban Scouting.
Temaer, der både har bund i vores værdier, og i den tid og det samfund, vi som
bevægelse skal agere i de næste fire år.

I foråret blev udkastet præsenteret
af korpsledelsen på flere divisionsrådsmøder. Her var der både stor interesse
for planen, stor iver for at komme i gang
med planens indsatser, og stor idérigdom
til at omforme planen til konkrete handlinger helt ned i den enkelte patrulje.
Det er input, som stiver os af i troen på,
at planen overordnet tegner den rigtige
kurs for vores arbejde i de kommende
år. Og vi glæder os over, at så mange
spejdere og ledere har involveret sig i
arbejdet og bidraget med koordinater og
højdekurver til at finde den bedste vej
fremad.
På den baggrund kan vi med ro i maven stævne ud mod fremtiden sammen.
En fremtid, hvor vi som bevægelse både
gør indtryk og skaber modige børn og
unge.
KORPSLEDELSEN
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LEDELSESBERETNING 2018
FOR DET DANSKE SPEJDERKORPS

Det Danske Spejderkorps har det godt. Friluftsliv, fællesskab
og udfordringer er efterspurgt, og mange nye børn, unge og
voksne finder vej ind i spejderfællesskabet i vores mere end
420 grupper, arrangementer og centre.

K

60 nye mærker med tilhørende aktivitetsbeskrivelser til familiespejdere, mikro-,
mini- og juniorgrenen og to magasiner
til inspiration til tropsgrenen, ‘Den gode
patrulje’ og ‘Den gode trop’. Mere end 50
lokale oplæg og talrige gruppebesøg har
gjort materialet kendt i grupperne.
Som noget nyt blev der i juni 2018 afholdt Gruppeudviklingskonference, hvor
gruppeledelser fra spejdergrupper i alle
spejderkorpsene mødtes i Vingsted og
satte fokus på udvikling og innovation på
gruppeniveau. Konferencen var et samarbejde mellem Foreningen Spejderne
og de fem spejderkorps. Konferencen
blev en succes og bliver gentaget i 2020.
Ledelsesudvikling i Det Danske Spejderkorps fortsatte med at sætte spor hos
unge og voksne. Årets Uddannelsesmarked såvel som Uddannelsesweekenden
slog rekord i antal deltagere. Også vores
PLan-kurser, som er målrettet tropsspejderne, er efterspurgte. Med næsten
70 spejdere på venteliste forventes det,
at der i 2019 vil blive udbudt endnu flere
kurser.
Afholdelse af kurser og uddannelse
målrettet medlemmerne i Det Danske
Spejderkorps ligger på niveau med
tidligere år med et nettoforbrug i 2018 på
kr. 2.272.367.
Et nyt Gruppeweb gik i luften i 2018.
I forlængelse af udviklingen af et nyt
dds.dk blev der arbejdet med at skabe
en attraktiv webløsning til vores lokale
grupper som erstatning for det over 8 år
gamle system. Mere end 260 grupper og
divisioner gik i luften med en ny tidssvarende og inspirerende webløsning.
Også i 2018 blev der afsat ekstra
midler, ud over de generelle kommunikationsindsatser, på kr. 800.000 til
en særlig PR-indsats bl.a. for at styrke
rekrutteringen af nye ledere. En opgave,
der fylder meget i de lokale spejdergrupper. En indsats, der bl.a. havde fokus på
at vise, at der er plads til helt nye såvel

som garvede ledere – og at det åbne og
attraktive lederfællesskab er helt centralt.
Kampagnen blev skudt i gang med en ny
film på de sociale medier om det at være
spejderleder, samt en ny kampagneside,
blivleder.dk, der fortæller om, hvordan
og hvor du kan blive spejderleder. Filmen
nåede ud til over 350.000 danskere.
Igen i 2018 blev der investeret tid
såvel som ressourcer i at udvikle vores
medlemssystem, Medlemsservice. En
omfattende brugerundersøgelse viste,
at der er brug for en række forbedringer.
Systemet er stabilt, men der er stadig
brug for at forbedre brugernes oplevelse
af systemet og kendskab til de mange
elementer og muligheder, systemet giver.
Udviklingsprojekterne i efteråret 2018
krævede stor tålmodighed fra grupper og
alle involverede. Ud over mange frivillige
ressourcer investerede Det Danske Spejderkorps kr. 582.514 i fortsat udvikling og
forbedring af Medlemsservice. Investeringen i Medlemsservice afskrives over 5 år.
Spejdernes Lejr 2017 kom uhensigtsmæssigt ud med et alt for stort overskud.
Et overskud, som korpsledelsen i
samarbejde med de andre spejderkorps
valgte at fordele på tre hovedområder:
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orpsets regnskab for 2018
viser et driftsunderskud
før indregning af Spejdernes Lejr 2017 på i alt kr.
1.731.037.
I 2017 blev det besluttet, at udbyttet
fra Spejder Sport A/S skal bruges aktivt
til spejderaktiviteter, hvilket giver et
driftsunderskud på aktiviteterne på kr.
670.432 mod et budgetteret overskud på
kr. 272.000 før finansielle poster.
Resultatet efter afskrivninger og finansielle poster viser et underskud på kr.
2.212.253 mod et budgetteret underskud
på kr. 2.683.000.
Spejder Sport, der ejes af Det Danske
Spejderkorps, har givet positive resultater gennem de seneste år. I 2018 har
det givet et overskud på kr. 2.620.649.
Spejder Sports generalforsamling har
godkendt, at der heraf udbetales udbytte til Det Danske Spejderkorps på kr.
1.060.605.
Korpsrådsmødet var igen i 2018 en
stor succes med et stort antal deltagere.
Årets møde havde den kommende
udviklingsplan 2020-2024 som omdrejningspunkt. Omkring 1.100 spejdere
fra hele landet kom for at for at lade
sig inspirere og være med til at udvikle
hele Det Danske Spejderkorps. Igen i
år var mødet præget af mange unges
deltagelse, og med en gennemsnitsalder
på 27 år er der en tydelig sammenhæng
mellem korpsets formål og evnen til at
udvikle unges mulighed for at deltage
i de nationale demokratiske processer.
Korpset forbrugte netto kr. 926.638 på
afholdelsen af korpsrådsmødet.
En af de større poster på aktivitetsbudgettet er udviklingen af nyt aktivitetsmateriale.
Igennem de seneste år har der været
arbejdet med at udvikle aktivitetsmateriale til spejderne, inspirationsmateriale til
ledere og formidle tanker bag det. Det er
bl.a. resulteret i lanceringen af mere end
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Spejdernes Lejr, gruppeudvikling og
opstart af Ungdomsøen. Kr. 469.000 er
brugt på gruppeudvikling, og der er afsat
yderligere kr. 2.987.283 til gruppeudvikling i de kommende to år. Endelig
har Ungdomsøen brugt kr. 1.172.500 af
midlerne i 2018 blandt andet til at kickstarte spejderes oplevelser og glæde af
Ungdomsøen, der åbner i sensommeren
2019.
Man bliver glad af at være spejderleder. I 2018 fik projektet ABC for Mental
Sundhed vind i sejlene og udviklede en
lang række materialer, kurser og oplæg.
På uddannelsesmarkedet, Naturmødet i
Hirtshals og via aktiviteter lokalt, blev bevidstheden om mental sundhed foldet ud.
Bevillingen stammer fra 2017 og er på kr.
600.000. Bevillingen er fra Nordea-fonden via Statens institut for Folkesundhed,
og skal skabe øget bevidsthed om, at det
er muligt at gøre noget godt for sin egen
mentale sundhed samt tilbyde redskaber
til at støtte danskerne i at opnå øget
bevidsthed. Det Danske Spejderkorps er
partner på projektet, sammen med bl.a.
seks kommuner, DGI Storkøbenhavn,
Psykiatrifonden og Statens Institut for
Folkesundhed.
Ud over korpsets engagement i World
Organization of the Scout Movement og
World Association of Girl Guides and Girl
Scouts på internationalt niveau deltager
korpset aktivt i samarbejdet med Dansk
Ungdoms Fællesråd (DUF), Friluftsrådet,
Børne- og Ungdomsorganisationernes
Landssamråd, Unicef og Spejderefterskolerne.
Aktiviteter i fælleskorpsligt samarbejde
udgjorde kr. 695.250 i 2018 i regi af
foreningen Spejderne.
Ejendommene, som ejes af Det Danske Spejderkorps, har i 2018 omsat for kr.

5.645.489 og haft driftsmæssige udgifter
på kr. 4.239.329. Arbejdet med at skabe
attraktive friluftsfaciliteter i Det Danske
Spejderkorps, herunder at arbejde med
selvstændiggørelse af udvalgte ejendomme fortsatte i 2018. Det blev efter
drøftelser med korpsrådet vedtaget, at 2
ejendomme skal selvstændiggøres inden
for en årrække; Avnstrup og Stevningshus. De øvrige ejendomme skal udvikles
til glæde for medlemmerne i det Danske
Spejderkorps. Dette vil ske som enten
Fyrtårnsejendomme, driftsejendomme eller projektejendomme. Det blev samtidigt
aftalt i korpsledelsen, at der ansættes
en ejendomsudvikler, der kan bidrage til
at styrke udviklingen af alle ejendomme
såvel som gruppernes egne faciliteter.
Korpsets landslotteri omsatte i 2018 for
kr. 2.194.600 og gav et overskud på over
kr. 1.260.000 til deltagende grupper. Den
stadig større konkurrence på dette marked har givet anledning til en drøftelse af
fremtiden for julelotteriet, da dette lotteri
har mindre volumen og derfor er sværere
at opretholde en samlet god økonomi i.
Korpsets indtægter i 2018 i form af
kontingent, driftstilskud, momskompensation og øvrige indtægter er på i alt kr.
23.383.149. Derved ligger indtægterne
på et lidt højere niveau end indtægterne

i både 2015 og 2016, hvilket bl.a. kan
henføres til forøgede indtægter fra
momskompensationsordningen, driftstilskud fra DUF samt på lotteriet.
Driftstilskud fra DUF, også kaldet
tipsmidlerne, var på kr. 8.593.500 inkl.
refusion af internationale omkostninger,
hvilket var knap kr. 300.000 højere end
i 2017. Dette skyldes dels et stigende
medlemstal dels større udbetaling. Driftstilskuddet fra DUF går primært til drift af
Korpskontoret, rådgivning og udvikling af
grupper, kurser og udvikling af programstof, samt generel kommunikation via
digitale platforme og magasiner.
Medlemstallet for 2018 er opgjort til
35.838 heraf 29.467 under 30 år. Medlemstallet opgøres efter den metode, der
i 2017 blev aftalt i de nye tilskudsregler.
Medlemstallet dækker over medlemmer,
der er medlem pr. 31.12., samt medlemmer, der har været medlem i minimum
3 måneder i løbet af året, og som har
betalt minimum kr. 75 i kontingent.
Korpsledelsen er fokuseret på en
fornuftig anvendelse af midlerne i Det
Danske Spejderkorps. Korpsledelsen
finder årets resultat tilfredsstillende og
vurderer, at Det Danske Spejderkorps
er rustet i forhold til fremadrettede
indsatser.
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5-ÅRS OVERSIGT
2018

2017

2016

2015

2014

DKK 1.000

DKK 1.000

DKK 1.000

DKK 1.000

DKK 1.000

Kontingent

9.027

8.905

8.852

8.525

8.210

Tipstilskud

8.594

8.299

7.707

7.887

7.874

Ejendomme

5.645

5.052

5.708

6.202

6.811

Spejdernes Lejr

40.174

0

0

0

0

Øvrige indtægter

18.004

15.198

13.649

12.924

10.176

INDTÆGTER I ALT

81.444

37.454

35.916

35.538

33.071

Aktiviteter

-17.208

-20.861

-19.865

-18.687

-18.040

Administration

-21.421

-15.220

-14.245

-12.464

-11.880

Ejendomme

-4.385

-4.300

-4.229

-6.563

-6.773

Spejdernes Lejr

-40.174

0

0

0

0

UDGIFTER I ALT

-83.188

-40.381

-38.339

-37.714

-36.693
5.300

Afskrivninger og finansielle poster

-468

2.701

3.037

3.189

RESULTAT

-2.212

-226

614

1.013

1.678

Ejendomme

29.589

30.545

28.424

28.459

29.791

Aktier i Spejder Sport A/S

54.053

53.546

48.261

43.383

40.943

Værdipapirer

1.649

1.703

5.737

9.571

14.264

Likvider

6.417

2.710

6.067

6.147

9.334

Øvrige aktiver

11.810

13.805

15.035

14.109

9.520

103.518

102.309

103.524

101.669

103.852

89.680

91.893

92.119

91.505

91.457

Hensættelser

7.254

1.266

1.322

1.758

1.821

Langfristet gæld

1.260

1.665

2.072

2.985

3.391

AKTIVER I ALT
Egenkapital

Kortfristet gæld
PASSIVER I ALT

5.324

7.485

8.012

5.421

7.184

103.518

102.309

103.524

101.669

103.852

ANTAL MEDLEMMER *

35.838

36.175

35.980

29.633

28.641

ANTAL MEDLEMMER U/30 ÅR *

29.467

29.922

29.987

24.356

23.489

* medlemstal ej revideret
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RESULTATOPGØRELSE
1. JANUAR — 31. DECEMBER 2018

REGNSKAB
2018

BUDGET
2018*

REGNSKAB
2017

DKK 1.000

DKK 1.000

4.359.925

6.302

4.793

637.089

500

591

4.052.493

4.224

3.304

INDTÆGTER
Aktiviteter
Organisationsudvikling
Gruppeadministration
Fællesorganisation

25.827.879

26.304

23.418

Faciliteter

6.192.235

5.634

5.575

Eliminering af korpsets egen leje

-1.782.890

Spejdernes Administrationsfællesskab

1.982.697

1.501

1.526

41.269.427

44.465

37.454
-12.076

INDTÆGTER I ALT

-1.753

UDGIFTER
Aktiviteter

-11.020.985

-14.343

Organisationsudvikling

-2.282.506

-2.889

-2.218

Gruppeadministration

-4.619.360

-4.358

-4.838

Fællesorganisation

-13.383.452

-10.340

-10.952

Faciliteter

-5.511.990

-5.211

-5.280

Eliminering af korpsets egen leje

1.782.890
-7.965.063

-7.052

-6.770

-43.000.466

-44.193

-40.381

-1.731.037

272

-2.927

Spejdernes Administrationsfællesskab
UDGIFTER I ALT
DRIFTSRESULTAT FØR INDREGNING AF SL2017

1.753

DDS ANDEL (46,9%) AF SL2017
Indtægter
Udgifter

40.174.155
-32.003.151

RESULTAT FØR FINANSIELLE POSTER OG DISPONERING

8.171.004

Disponering

-8.184.276

RESULTAT SL2017

-13.272

RESULTAT FØR FINANSIELLE POSTER

-1.744.310

272

-2.927

Afskrivninger driftsmidler og Holmen

-2.760.744

-2.955

-2.469

Spejder Sport A/S, resultat

1.560.044

5.000

Spejder Sport A/S, udbytte

1.060.605

Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
DDS andel (46,9%) af SL2017

3.171
2.114

158.747

235

-315.464

-350

13.272

0

Tab/gevinst på ejendomme ifm. selvstændiggørelse eller salg

-184.403

-5.000

0

FINANSIELLE POSTER I ALT

-467.943

-2.955

2.701

-2.212.253

-2.683

-226

ÅRETS RESULTAT
Resultatet disponeres således:
Henlagt til reserve (Spejder Sport A/S)
Regulering opskrivningsreserve (ejendomme)
Overført til disponibel egenkapital

* budget for 2018 ej revideret

2.620.649

5.285

0

0

-4.832.902

-5.511

-2.212.253

-226
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BALANCE AKTIVER
BALANCE PR. 31. DECEMBER 2018

REGNSKAB
2018

REGNSKAB
2017

29.588.771

30.545.482

3.320.616

3.059.574

MATERIELLE ANLÆGSAKTIVER
Ejendomme
IT-installationer og udstyr
Maskiner

98.724

0

MATERIELLE ANLÆGSAKTIVER

33.008.111

33.605.056

Spejder Sport A/S

54.052.941

53.546.260

Bloklån efterskoler

2.000.000

2.400.000

Lån til grupper afdrag efter 2019

15.687

31.557

FINANSIELLE ANLÆGSAKTIVER

56.068.628

55.977.817

ANLÆGSAKTIVER I ALT

89.076.739

89.582.873

Varelager

736.267

802.020

Debitorer, grupper og divisioner

2.473.505

2.434.627

Værdipapirer

1.648.662

1.702.995

0

3.459.203

Andre debitorer
Lån til grupper afdrag 2019
Andre tilgodehavender
Likvide beholdninger

22.686

108.109

3.143.181

1.508.962

6.416.501

2.709.757

OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT

14.440.802

12.725.673

AKTIVER I ALT

103.517.540

102.308.546

REGNSKAB
2018

REGNSKAB
2017

BALANCE PASSIVER
BALANCE PR. 31. DECEMBER 2018

EGENKAPITAL
Disponibel egenkapital

34.935.729

39.768.631

Opskrivningshenlæggelser på aktiver

54.744.603

52.123.954

89.680.332

91.892.585

1.066.840

1.065.070

151.205

200.570

EGENKAPITAL
Hensættelse Karen Louise Meulengracht
Aktivitetssikring søfartøjer
Overskud Spejdernes Lejr 2017

6.035.783

0

FORMÅLSBESTEMTE HENSÆTTELSER

7.253.828

1.265.640

Bankgæld

1.259.500

1.665.500

LANGFRISTET GÆLD

1.259.500

1.665.500

Bankgæld

406.000

406.000

Kreditorer

2.678.185

4.230.512

Feriepengeforpligtelse

725.285

738.217

Anden gæld

1.514.410

2.110.092

KORTFRISTET GÆLD
PASSIVER I ALT

5.323.880

7.484.821

103.517.540

102.308.546
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BUDGET FOR 2020
BUDGET
2020

BUDGET
2019

RESULTAT
2018

DKK 1.000

DKK 1.000

DKK 1.000

4.360

INDTÆGTER
Aktiviteter

7.920

7.834

Organisationsudvikling

700

700

637

Gruppeadministration

3.415

4.075

4.052
25.828

22.745

22.535

Faciliteter

Fællesorganisation

6.246

4.343

6.192

SAF

2.199

2.336

1.983

43.225

41.823

43.052

-12.320

-13.480

-11.021

-2.189

-2.318

-2.283

INDTÆGTER I ALT
UDGIFTER
Aktiviteter
Organisationsudvikling
Gruppeadministration

-3.940

-4.295

-4.619

Fællesorganisation

-11.309

-11.131

-13.383

Faciliteter

-5.407

-3.697

-5.512

SAF

-7.384

-7.508

-7.965

-42.549

-42.429

-44.783

676

-606

-1.731

-2.700

-2.620

-2.761
2.464

UDGIFTER I ALT
RESULTAT FØR AFSKRIVNINGER OG FINANSIELLE POSTER
Afskrivninger
Finansielle poster
Tab/gevinst på ejendomme ifm. selvstændiggørelse eller salg
FINANSIELLE POSTER I ALT
ÅRETS RESULTAT

NOTE TIL RESULTAT 2018
Intern korpsleje og Spejdernes Lejr er ikke medtaget i resultatet for 2018,
da disse poster ikke medgår i budget 2019 og 2020.

-150

-100

-1.000

-5.000

-184

-3.850

-7.720

-481

-3.174

-8.326

-2.212
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NOTER TIL BUDGET 2020
AKTIVITETER
NOTE 01

BUDGET
2020

BUDGET
2019

REALISERET
2018

DKK 1.000

DKK 1.000

DKK 1.000

Spejdere

2.880

2.647

2.376

Ledere

2.830

2.334

1.972

Særligt fokus

2.210

2.853

13

INDTÆGTER

7.920

7.834

4.360

Spejdere

-4.830

-5.241

-5.369

Ledere

-5.010

-5.286

-5.115

Særligt fokus

-2.480

-2.953

-537

-12.320

-13.480

-11.021

-4.400

-5.646

-6.661

BUDGET
2020

BUDGET
2019

REALISERET
2018

DKK 1.000

DKK 1.000

DKK 1.000

UDGIFTER
I ALT

ORGANISATIONSUDVIKLING
NOTE 02

Nationale relationer
Internationale relationer
INDTÆGTER
Nationale relationer

0

0

2

700

700

635

700

700

637

-1.136

-1.171

-1.620

Internationale relationer

-1.053

-1.147

-663

UDGIFTER

-2.189

-2.318

-2.283

I ALT

-1.489

-1.618

-1.645

BUDGET
2020

BUDGET
2019

REALISERET
2018

DKK 1.000

DKK 1.000

DKK 1.000

GRUPPEADMINISTRATION
NOTE 03

Forsikring

1.774

1.650

1.811

Lotteri

1.600

2.425

2.195

Medlemsservice

0

0

6

Beredskab

41

0

42

INDTÆGTER

3.415

4.075

4.052

Forsikring

-1.650

-1.650

-1.877

-150

-150

-128

-1.600

-2.105

-2.170
-304

Gruppeweb
Lotteri
Medlemsservice

-400

-315

Beredskab

-140

-75

-141

UDGIFTER

-3.940

-4.295

-4.619

-525

-220

-567

I ALT

21

KORPSRÅDSMØDE 2019

REGNSKAB

FÆLLESORGANISATION
NOTE 04

BUDGET
2020

BUDGET
2019

REALISERET
2018

DKK 1.000

DKK 1.000

DKK 1.000

21.985

21.195

23.385

0

0

2.146

760

1.340

297

22.745

22.535

25.828

-1.935

-2.150

-2.940

0

0

-2.147

-590

-590

-629

Konsulenter

-8.784

-8.391

-7.668

UDGIFTER

-11.309

-11.131

-13.383

11.436

11.404

12.444

BUDGET
2020

BUDGET
2019

REALISERET
2018

DKK 1.000

DKK 1.000

DKK 1.000

5.646

3.843

5.645

600

500

547

INDTÆGTER

6.246

4.343

6.192

Ejendomme

-4.907

-2.897

-4.385

-500

-800

-1.127

-5.407

-3.697

-5.512

839

646

680

BUDGET
2020

BUDGET
2019

REALISERET
2018

DKK 1.000

DKK 1.000

DKK 1.000

Korps
SL 2017
Konsulenter
INDTÆGTER
Korps
SL2017
Korpsledelse

I ALT

FACILITETER
NOTE 05

Ejendomme
Materieldepot

Materieldepot
UDGIFTER
I ALT

SPEJDERNES ADMINISTRATIONSFÆLLESSKAB
NOTE 06

Gruppeadministration

173

173

313

Fællesorganisationen

713

525

534

Holmen

1.313

1.638

1.136

2.199

2.336

1.983

Gruppeadministration

-1.753

-1.829

-1.451

Fællesorganisationen

-4.080

-4.117

-5.140

INDTÆGTER

Holmen

-1.551

-1.562

-1.374

UDGIFTER

-7.384

-7.508

-7.965

I ALT

-5.185

-5.172

-5.982
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FORECAST
ESTIMAT
2019

BUDGET
2019

RESULTAT
2018

BUDGET
2018

DKK 1.000

DKK 1.000

DKK 1.000

DKK 1.000

7.940

7.834

4.360

6.302

825

700

637

500

3.750

4.075

4.052

4.224

INDTÆGTER
Aktiviteter
Organisationsudvikling
Gruppeadministration

22.410

22.535

25.828

26.304

Faciliteter

Fællesorganisation

6.215

4.343

6.192

5.634

SAF

1.975

2.336

1.983

1.501

43.115

41.823

43.052

44.465

INDTÆGTER I ALT
UDGIFTER
Aktiviteter

-13.615

-13.480

-11.021

-14.343

Organisationsudvikling

-2.318

-2.318

-2.283

-2.889

Gruppeadministration

-4.451

-4.295

-4.619

-4.358

Fællesorganisation

-11.378

-11.131

-13.383

-10.340

Faciliteter

-5.106

-3.697

-5.512

-5.211

SAF

-7.440

-7.508

-7.965

-7.052

-44.308

-42.429

-44.783

-44.193

0

0

-13

0

-1.193

-606

-1.744

272

-2.525

-2.620

-2.761

-2.955

-150

-100

2.464

5.000

0

0

13

0

-1.000

-5.000

-184

-5.000

UDGIFTER I ALT
RESULTAT SL2017
RESULTAT FØR AFSKRIVNINGER OG FINANSIELLE POSTER
Afskrivninger
Finansielle poster
DDS andel (46,9%) af SL2017
Tab/gevinst på ejendomme ifm. selvstændiggørelse eller salg
FINANSIELLE POSTER I ALT

-3.675

-7.720

-468

-2.955

ÅRETS RESULTAT

-4.868

-8.326

-2.212

-2.683

NOTE TIL RESULTAT 2018
Intern korpsleje er ikke medtaget i resultatet for 2018,
da den interne korpsleje ikke medgår i budget 2019 og 2020.

Fastsættelse af kontingent for 2020
Kontingentet fastsættes til kr. 315,00
hvilket svarer til en regulering på kr. 3,00.
Kontingentet opkræves i 3 rater a kr. 105,00
Korpskontingentet for 2020 fastsættes
med 2019 som udgangspunkt (kr. 312,00)
og forhøjes svarende til nettoprisindeks
for juli 2019 afrundet.
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SPEJDERSPORT
5-ÅRS OVERSIGT

2018

2017

2016

2015

2014

DKK 1.000

DKK 1.000

DKK 1.000

DKK 1.000

DKK 1.000

45.334

46.862

44.273

41.049

41.445

3.550

5.914

5.792

4.122

7.828

-343

271

431

1

52

2.621

5.286

4.878

3.175

6.114

HOVEDTAL
Bruttofortjeneste
Driftsresultat
Resultat af finansielle poster
Årets resultat
Egenkapital

54.053

53.546

48.261

43.383

40.943

Samlede aktiver

92.862

78.741

71.462

69.520

68.155

Investeringer i materielle anlægsaktiver

23.649

2.074

1.305

2.657

4.534
16,0

NØGLETAL
Egenkapitalens forrentning (%)

4,9

10,4

10,6

7,5

Soliditetsgrad (%)

58,2

68,0

67,5

62,4

60,1

Afkastning (%)

15,2

9,1

8,3

10,5

19,0

Valg af revisor
Korpsledelsen indstiller
korpsets nuværende revisor
Deloitte til genvalg.

DAGSORDEN
FRA § 36 I LOVHÆFTET
1.	Dagsorden for korpsrådsmøde
a.	Valg af dirigent og referent
b.	Godkendelse af mødets forretningsorden
c.	Beretning fra korpsledelsen
d.	Fremlæggelse af årsregnskab for det
foregående år med tilhørende status til
godkendelse samt forelæggelse af forventet
regnskab for indeværende år
e.	Vedtagelse af udviklingsplan
g.	Behandlinger af resolutioner og indkomne forslag
h.	Vedtagelse af budget for det kommende år,
herunder fastsættelse af kontingent
i.	Valg af spejderchefer
j.	Valg af øvrige medlemmer til korpsledelsen
k.	Valg af medlemmer og suppleanter til valgudvalget
l.	Valg af revisor
m.	Eventuelt
Bemærk, at litra f (behandling af lovforslag)
ikke behandles i år.

F OTO : K R I STINA HAV BO KO NG SGA A R D

F OTO : J E NS THY BO

Valg af revisor
Korpsledelsen indstiller
korpsets nuværende revisor
Deloitte til genvalg.
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FORRETNINGSORDEN
§1. Korpsrådets sammensætning
(Det Danske Spejderkorps’ Love § 34)
Stk. 1.	Alle medlemmer, som er 15 år eller derover, har adgang til korpsrådsmødet.
Stk. 2.	Hver gruppe, hver division, hvert
anerkendt spejdercenter og anerkendt
arrangement har op til to stemmer i
Korpsrådet.
Stk. 3.	Korpsledelsens medlemmer har hver én
stemme i Korpsrådet.
§2. Korpsrådet er korpsets øverste myndighed (Grundloven § 7.2)
Stk. 1. 	Korpsrådet træffer overordnede beslutninger om korpsets udvikling, regnskab
og budgetter, og ændringer af love.
Stk. 2. 	Korpsrådet vælger spejderchefer, korpsledelse, valgudvalg og revisionsfirma,
jf. dagsorden for korpsrådsmøde (Det
Danske Spejderkorps’ Love § 36).
§3. Valg af dirigenter, referenter, redaktionsudvalg, stemmetællere
Stk. 1. 	Korpsrådet vælger to dirigenter, som på
Korpsrådets vegne skal sikre, at mødet
gennemføres i overensstemmelse med
korpsets love og forretningsordenen,
og at mødet i øvrigt afvikles på en
hensigtsmæssig måde.
Stk. 2. 	Dirigenterne træffer under ansvar over
for Korpsrådet suverænt alle nødvendige beslutninger om mødets afvikling.
Stk. 3. 	Korpsrådet vælger to referenter, et
redaktionsudvalg, et antal facilitatorer
og et antal stemmetællere.
§4. Indflydelsestorvet og debatter
jf. dagsorden
Stk. 1. 	Dagsordenspunkter, der styrkes gennem debat, drøftes på Indflydelsestorvet. Dette værende dagsordenspunkterne, der omhandler beretning,
regnskab, udviklingsplan, lovforslag,
forslag til resolutioner, forslag i øvrigt,
budget, kontingent og forslag til revisor.
Stk. 2. 	Indflydelsestorvet og plenum er åbent
for alle korpsrådsmødets deltagere, og
alle deltagere har taleret, hvad enten
deltagerne har stemmeret eller ej.
Stk. 3. 	På Indflydelsestorvet bliver debatterne
styret af et antal facilitatorer. Facilitatoren leder og formidler debatten, således
at alle kan komme til orde, og således at
der sikres fremdrift i debatten.
Facilitatoren kan beslutte at lade
flere forslag debatteres på samme tid,
såfremt disse forslag berører de samme
emner og/eller bestemmelser i korpsets
lovgivning.
Facilitatoren gør tydeligt opmærksom
på, hvilke emner og forslag der debatteres i den pågældende debat.
Stk. 4. 	Finder dirigenterne, eller en facilitator
for en debat, en deltagers ytringer for
utilbørlige, kan den pågældende kaldes
til orden. Hvis deltageren ikke retter sig
efter dirigenternes, eller facilitatorens,
påtale, kan disse fratage den pågældende deltager ordet. Dirigenterne,
eller facilitatoren, kan derefter nægte
deltageren ordet til fortsat debat på
korpsrådsmødet.

Stk. 5. 	Såfremt tre deltagere i en debat ønsker
et skriftligt referat af spørgsmål og
tilhørende svar i debatten, skal disse
deltagere udarbejde dette referat.
Referatet godkendes af facilitatoren.
Det godkendte referat sendes i tekstdokument (Word eller lign.) til info@
dds.dk senest lørdag den 16. november
2019 kl. 19.00. Referatet offentliggøres
sammen med beslutningsdokumentet
på www.dds.dk/krm.
§5. Ændringsforslag
Stk. 1. 	Korpsledelsen eller korpsrådsmedlemmer fra mindst tre forskellige enheder i
korpset kan fremsætte ændringsforslag
til lovforslag, forslag til resolutioner,
udviklingsplan, forslag i øvrigt, budget,
kontingent og revisor.
Stk. 2. Der er indrettet en skrive-cafe, hvor
ændringsforslagsstillere opfordres til
at kvalificere, skrive og få sparring med
relevante ressourcepersoner omkring
ændringsforslag.
Stk. 3.	
Udkast til ændringsforslag skal være
fremsat skriftligt til redaktionsudvalget senest lørdag den 16. november
2019 kl. 19.00 pr. mail til info@dds.dk.
Der kan ikke stilles ændringsforslag i
plenum.
Stk. 4. 	Lørdag den 16. november 2019 kl. 19.00
mødes redaktionsudvalget sammen
med dirigenterne og påbegynder arbejdet med det egentlige beslutningsdokument, herunder også afstemningsrækkefølgen.
§6. Redaktionsudvalget
Stk. 1. Korpsrådet vælger et redaktionsudvalg
på seks personer. Udvalget er sammensat af 2 formænd, en af hvert køn, som
ikke er medlemmer af Korpsrådet, og
fire personer, som på valgtidspunktet
er medlemmer af Korpsrådet. De fire
personer fordeles således:
•	3 personer, der vælges iblandt
repræsentanter fra grupper/arrangementer/centre/divisioner
•	1 person, der vælges iblandt korpsledelsens medlemmer.
Stk. 2. Redaktionsudvalget arbejder under
ansvar over for dirigenterne og Korpsrådet. Redaktionsudvalgets opgave
er at sikre, at forslag, der bringes til afstemning, er klare og forståelige, og at
de ikke er i modstrid med Det Danske
Spejderkorps’ love eller landets love.
Stk. 3. Redaktionsudvalget kan foretage indholdsmæssige ændringer i et forslag,
når forslagsstillerne forinden har givet
accept.
Stk. 4. Redaktionsudvalget samler alle forslag
og ændringsforslag i et beslutningsdokument, som gøres tilgængeligt for alle
deltagere.
§7. Korpsrådets beslutningsproces
Stk. 1. Dirigenterne beskriver kort afstemningsproceduren og oplyser antal
stemmeberettigede, der er til stede.
Stk. 2. Korpsrådsmedlemmer kan i henhold til
almindelig generalforsamlingspraksis

bede om “ordet til forretningsordenen”
og stille forslag til mødets beslutningsprocedure.
Stk. 3. Behandling af lovforslag, forslag til
resolutioner, udviklingsplan, forslag i
øvrigt, budget, kontingent og revisor,
samt ændringsforslag:
	a)	Ved behandling af forslag og ændringsforslag vil dirigenterne kort
beskrive forslaget og i visse tilfælde
gøre rede for baggrunden.
	b)	Dirigenterne meddeler for hvert
enkelt forslag med tilhørende
ændringsforslag rækkefølgen af
afstemninger.
	c)	Hovedreglen er, at det “mest vidtgående” ændringsforslag sættes til
afstemning først. Dirigenterne træffer til enhver tid suveræn afgørelse
om afstemningsrækkefølgen.
	d)	Det er dirigenternes opgave at
sikre tilstrækkelig klarhed, sådan at
Korpsrådet kan træffe beslutning.
Dirigenterne kan tillade forsamlingen
at stille faktuelt opklarende spørgsmål. Dirigenterne kan bede forslagsstilleren eller øvrige personer med
en speciel viden på området om
at tydeliggøre formålet, afklare
faktuelle forhold og redegøre for
konsekvenserne af et forslag.
Stk. 4. Alle lovforslag, forslag til resolutioner,
forslag i øvrigt, eller ændringsforslag,
som vedtages af Korpsrådet, vil først
træde i kraft ved korpsrådsmødets
afslutning, medmindre andet eksplicit
er angivet i forslaget.
§8. Regler for afstemninger
Stk. 1. Hvert tilstedeværende korpsrådsmedlem, henholdsvis fremmødt registreret
suppleant, har én stemme. Afgivning
af stemme kan kun ske ved personligt
fremmøde (Det Danske Spejderkorps’
Love § 34).
Stk. 2. Forslag eller ændringsforslag vedtages
med almindelig stemmeflerhed. Ved
afstemninger om grundloven kræves
dog 2/3 majoritet (Grundlovens § 8).
Stk. 3. Dirigenten kan bestemme, at en
afstemning skal være skriftlig. Ønske
fra forsamlingen om skriftlig afstemning
skal følges, såfremt det er støttet af
mindst 25 korpsrådsmedlemmer.
Stk. 4. Ved valg af spejderchefer, korpsledelse
og valgudvalg henvises til bestemmelserne i korpsets love (Det Danske
Spejderkorps’ Love § 38 - § 41). Valg af
spejderchefer, korpsledelse og valgudvalg sker altid ved skriftlig afstemning.
§9. Fortolkning af forretningsorden
Stk. 1. I tilfælde af uenighed om fortolkning af
forretningsordenen i forhold til korpsets
love og grundlov skal bestemmelserne
i forretningsordenen altid vige for korpsets love og grundlov.
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I SPIDSEN FOR
DET DANSKE
SPEJDERKORPS
I år skal vi vælge en ny korpsledelse.
Medlemmerne vælges for de næste to år.
Men hvad vil det egentlig sige at sidde
i korpsledelsen?

orpset består af alle vi
over 36.000 spejdere, og
tilsammen er vi én bevægelse. Korpsledelsens job
er, som navnet antyder, at
lede Det Danske Spejderkorps.
Sammen sætter de retning for korpset
og prioriterer, hvilke indsatser der er i
fokus i Det Danske Spejderkorps. Det
kan fx være, om der skal bruges ekstra
ressourcer og energi på uddannelse
og kurser – eller om der skal gøres en
særlig indsats for at tiltrække nye ledere.
Det giver selvfølgelig mange både spændende og intense diskussioner.
Arbejdet består altså i at skabe de
overordnede rammer for det arbejde,
der sker, og sætte nye initiativer i gang

K
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Korpsets regler for valg af spejderchefer siger, at er der en enkelt kandidat til
posten, skal man have mere end halvdelen af stemmerne fra mødets korpsrådsmedlemmer for at blive valgt.

– initiativer, der kan være en hjælp til
at udvikle spejderarbejdet i hver enkelt
gruppe og for den enkelte spejder. Korpsledelsen skal derfor også være synlig
og kunne repræsentere en fælles retning
og udvikling for spejderarbejdet.
I den sidste periode har korpsledelsen
fx beskæftiget sig med en lang række
områder, der strækker fra nye spejdermærker og opdaterede alkohol- og
samværspolitikker til den udviklingsplan,
der skal stemmes om til årets korpsrådsmøde.
Mød kandidaterne
På Korpsrådsmøde 2019 skal vi vælge
en ny korpsledelse. Der skal vælges to
spejderchefer samt de øvrige medlem-

mer til korpsledelsen. På de følgende
sider kan du se en præsentation af alle
kandidaterne.
Du kan også se meget mere til kandidaterne på dds.dk/krm.
På korpsrådsmødet vil du kunne gå i
dialog med kandidaterne lørdag eftermiddag.
Valg af spejderchefer
Korpsrådet skal vælge en mandlig og
en kvindelig spejderchef. To kandidater
stiller op til posten som mandlig spejderchef, og én kandidat stiller op som
kvindelig spejderchef.
Valget af spejderchefer sker skriftligt.
Man kan afgive én stemme på hhv. en
mandlig og en kvindelig kandidat.

Valg af kandidater til korpsledelsen
Korpsrådet vælger de øvrige korpsledelsesmedlemmer. Der kan for hver kandidat højst afgives én stemme. For at blive
valgt skal en kandidat til korpsledelsen
opnå mindst 1/4 af de i mødet deltagende
stemmeberettigedes stemme.
Er der efter første valgrunde ubesatte
pladser, foretages en ny valgrunde mellem de ikke valgte kandidater. Ved fortsat
ubesatte pladser foretages yderligere
valg, hvor dirigenten kan lade kandidater
udgå, der ikke har opnået stemmer fra
mindst 1/10 af mødets korpsrådsmedlemmer.
Reglerne for valg til korpsledelsen står
i §39 og §41 i lovhæftet.
Der er først valg af spejderchefer
og herefter valg af kandidater til korpsledelsen. Valgene gælder for en 2-årig
periode.
Godt valg!
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HENRIK WENØE, 53 ÅR
DIREKTØR I ACUIT Y WORLD OG GRUPPELEDER
I ALUGOD GRUPPE, HARESKOV DIVISION

SPEJDER-CV

KANDIDAT TIL SPEJDERCHEF

Jeg stiller op som spejderchef
for DDS, fordi jeg mener, at vi
specielt har brug for:
•	Større fokus på grupperne i
DDS – da det kræver velfungerende grupper, for at vi kan
udleve vores formål!
•	Større fokus på lederudvikling i
DDS – gode ledere giver gode
og glade spejdere!
•	Større synlighed af DDS – danske børn og deres forældre skal
kende os!
•	Mere indflydelse til de frivillige
– mere bevægelse og mindre
organisation!
Korpsets ledelse skal have fokus
på at styrke arbejdet i grupperne,
og hovedparten af de projekter,
vi sætter i gang fra centralt hold,
skal være aktiviteter, der direkte

SPEJDER SIDEN 1973. STARTEDE
I NUUK GRUPPE (NU SKOVGRUPPEN) I ALBERTSLUND. SIDEN
1980 I ALUGOD GRUPPE, HARESKOV DIVISION I VÆRLØSE.

PATRULJELEDER (2 ÅR), MINILEDER (1 ÅR), JUNIORLEDER
(3 ÅR), TROPSLEDER (10 ÅR),
SENIOR (8 ÅR), GRUPPELEDER
(6 ÅR FØRSTE GANG + SIDEN

har en positiv effekt på arbejdet
lokalt i grupperne.

proces på KRM.
•	Gentænke organiseringen af
den centrale struktur, hvor jeg
ser projektorganiseringen som
en del af løsningen, og ikke som
hele løsningen.

Jeg vil:
•	Prioritere indsatser og ydelser,
som i praksis understøtter gruppernes udvikling, og som grupperne oplever som anvendelige
og værdifulde.
•	Sikre, at de projekter, DDS
sætter i søen fra centralt hold,
har en målbar positiv effekt hos
grupperne.
•	Skabe værdifulde interne netværk, så grupper og divisioner
kan lære af hinanden og kan få
inspiration til endnu bedre kvalitet. Det vil kræve en styrkelse af
divisionerne.
•	Invitere grupperne til dialog,
og styrke vores demokratiske

Hvilke styrker kan jeg bidrage
med i korpsledelsen?
•	Lyttende og kommunikerende
•	Handlekraft
•	Fokus på det positive og ser
fremad
•	Godt humør – det skal være
sjovt at sidde i korpsledelsen,
selv om det ikke er for sjov!
Hvorfor er det vigtigt for DDS, at
jeg bliver en del af ledelsen?
•	Jeg tror på, at jeg kan være med
til at samle DDS, så flere får lyst

2016) SAMT DASP OG DALT I
HARESKOV.
GILWELL-SPEJDER I 1985 OG
UDDANNET KURSUSLEDER I DDS.
FRA 2003 OG FREM TIL 2016
BRUGTE JEG DET MESTE AF MIN
TID PÅ FAMILIE OG OPBYGNING
AF MIN VIRKSOMHED, MEN SIDEN
2016 HAR JEG HAFT ET AKTIVT
SPEJDERLIV IGEN SOM GRUPPELEDER I ALUGOD GRUPPE.

til at bidrage.
•	Dialog og inddragelse
af frivillige.
•	Jeg får ting til at ske.
Hvordan ser Det Danske Spejderkorps ud i 2022, hvis jeg
bliver valgt?
•	Mere end 400 gode velfungerende spejdergrupper med
begejstrede ledere, der tilbyder
deres spejdere en hel
spejdertid.
•	Velfungerende divisioner, der
har energi og faglighed til at
kunne understøtte grupperne.
•	Vi er en bevægelse, der er drevet af vores græsrødder mere
end af ansatte konsulenter!

KRISTINE M. CLEMMENSEN-ROTNE, 31 ÅR
EXECUTIVE PLANNER I R&D HARDWARE HOS DEMANT
SPEJDER-CV
2019 — NU: SPEJDERNES
BESTYRELSE 2019
2018 — NU: SPEJDERNES
ADMINISTRATIONSFÆLLESKABS
BESTYRELSE
2013 — NU: KORPSLEDELSEN
KANDIDAT TIL SPEJDERCHEF

To vigtigste mærkesager
1. Mange af vores grupper vil
gerne have nye ledere med i fællesskabet. Derfor mener jeg, at vi
er nødt til at lave en indsats, der
gør det nemmere for grupperne
løbende at tage imod og klæde
nye ledere på.
2. Hver gang vi fjerner noget
administrativt bøvl fra en gruppe,
bliver der mere overskud til de
børn og unge, vi er her for. Derfor
skal vi forenkle vores processer
og forbedre vores systemer, hvor
det er muligt.

Hvilke styrker kan jeg bidrage
med i korpsledelsen?
Gennem mine 6 år i korpsledelsen har min nysgerrighed og
vedholdenhed været nyttige
egenskaber i mit arbejde for at
skabe de bedste muligheder for
medlemmerne af DDS.
Som patruljeleder for en ny
korpsledelse vil jeg bidrage til
et rart og tillidsfuldt miljø for os
og vores omgivelser. Jeg ønsker
at klæde nye medlemmer godt
på og se dem vokse med deres
ansvar, ligesom jeg selv har fået
lov til over årene.

2016 — 2018: FORKVINDE FOR
DET EUROPÆISKE SØSPEJDERNETVÆRK
2014 — 2017: MODULANSVARLIG
OG VEJLEDER PÅ LEDELSESKURSERNE

2010 — 2011: TROPSLEDER
HOS HAVMÆNDENE
2007 — 2009: DASEN
I SVEND GØNGE DIVISION
2004 — NU: EGEMOSECENTERET

2009 — 2014: TEAM PÅ PLANOG SPARK-KURSER

1994 — 2010: SPEJDER I
PRÆSTØ GRUPPE

Hvorfor er det vigtigt for Det
Danske Spejderkorps, at jeg
bliver en del af ledelsen?
Vi er flere med, end vi har været i
mange år, vi har et stærkt brand,
og i år kan vi sige “Ja” til en
Udviklingsplan, som flere end
nogensinde før har været med
til at sætte deres fingeraftryk på.
Med andre ord går det rigtig godt
i DDS, og den udvikling skal vi
fortsætte. Derfor fokuserer jeg
på at samle en korpsledelse, som
tør tage de beslutninger, der skal
til, for at vi både nu og i fremtiden
har et ambitiøst korps, der støtter
vores grupper i at skabe børn og
unge, der er beredt til livet.

Hvordan ser Det Danske Spejderkorps ud i 2022, hvis jeg
bliver valgt?
Jeg drømmer om at vi får mere
‘impact’ på samfundet omkring
os, end vi har i dag. Der er mange
måder, man kan deltage i eller
påvirke sine omgivelser, og jeg
tror ikke, at vi har udfoldet vores
potentiale endnu. Det vil jeg
gerne være med til at udforske
over de kommende år.
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MATHIAS
FAABORG, 35 ÅR
ARBEJDER MED LEDELSE OG DIGITAL FORRETNINGSUDVIKLING

SPEJDER-CV
2015 — NU: VALGT TIL
KORPSLEDELSEN

KANDIDAT TIL SPEJDERCHEF

To vigtigste mærkesager
1. Vi skal støtte grupper og
ledere, sådan at tiden kan gå
med fedt spejderarbejde fremfor
administration. Glade ledere i
sunde voksenfællesskaber er forudsætningen for, at 30.000 børn
og unge har det godt i DDS. Det
er også vigtigt, at vi fortsætter
med at anerkende den frivillige
indsats, som mange ildsjæle lægger i DDS.
2. Vi skal styrke gruppe- og
divisionsudviklingen – både nye
og dem, der har fejret 50-års
jubilæum. DDS er populært: Vi
har startet 5 nye grupper i 2019.

2009 — 2011: BESTYRELSEN I
DANSK UNGDOMS FÆLLESRÅD
FOR DDS

Der er brug for flere ledere, og
der er mange steder i landet, hvor
Jon og Anna må stå på venteliste
for at komme med i Det Blå Fællesskab.
Hvilke styrker kan jeg bidrage
med i korpsledelsen?
Personligt kan jeg lide at motivere mennesker til at turde mere,
sætte en tydelig retning og sikre,
at vi får ført beslutninger ud i livet.
Jeg brænder for, at vores formål
udleves, og for at sikre, at alle de
ildsjæle, der er i DDS, har nogle
ordentlige rammer og vilkår at
arbejde under. Jeg er optaget af,

2005 — 2015: FORMAND FOR
UDVALGET ‘DDS RELATIONER’ OG
AKTIV I NATIONALT UDVALG

BLEV BLÅ SPEJDER I 1991 I
1. RISSKOV DRENGE, AROS
DIVISION.

TIDLIGERE TROPSASSISTENT,
JUNIORLEDER OG JUNIORASSISTENT I BIRKERØD OG AARHUS.

at DDS også om 100 år skaber
hjælpsomme mennesker med
samvittighed og virkelyst.
Hvorfor er det vigtigt for Det
Danske Spejderkorps, at jeg
bliver en del af ledelsen?
Jeg står på mål for at skabe en
patrulje med høj grad af tillid, et
godt samarbejdsmiljø, og hvor
forskellige kompetencer kommer
i spil. Det er min erfaring, at korpsledelsen arbejder bedst sådan,
og dét er forudsætningen for, at
man kan træffe gode beslutninger
til gavn for fællesskabet i DDS.

Hvordan ser Det Danske Spejderkorps ud i 2022, hvis jeg
bliver valgt?
Udviklingsplanen er stærkt på
vej. Der er flere ledere i vores
fællesskab, og kommunikationen
er styrket. Vi har et velfungerende
medlemssystem, nye videomedier og et fedt velkomstprogram,
der støtter grupper og divisioner
med at få nye ledere ombord.
DDS er kendt for at stå imod
præstationsræset – for at være et
værdifællesskab, hvor man tager
hånd om hinanden.

JAKOB SVARRE
JUHL, 34 ÅR
FREELANCE SKUESPILLER
OG KOMMUNIKATIONSKONSULENT

SPEJDER-CV

Hvorfor er det vigtigt for Det
Danske Spejderkorps, at jeg
bliver en del af ledelsen?
Kære spejderbrødre- og søstre.
For snart to år siden hev min søn
mig i ærmet og bad om at få lov til
at blive spejder. Det lød fint; frisk
luft og nye kammerater, hvorfor
ikke? Jeg kontaktede den lokale
DDS-afdeling og fik beskeden,
at der var lang venteliste. Meget
lang. Men en dygtig gruppeleder
fik fortalt mig, at man ledte efter
nogen til at starte og facilitere
familiespejd. Jeg sprang til, og
jeg har ikke fortrudt det et sekund
siden. Jeg elsker at være med til

2018: MEDSTIFTER OG LEDER
HOS FAMILIESPEJD I
VALBYPARKSPEJDERNE

2019: MIKROLEDER,
VALBYPARKSPEJDERNE

at gi’ ungerne spejderindhold og
udfordringer i deres hverdag, og
jeg nyder fortsat at lære DDS at
kende.
Jeg har et helt overordnet
mål med mit kandidatur til korpsledelsen: At gøre det at stifte
familiespejdgrene meget nemmere for alle.
Og hvorfor så det? Fordi
familiespejd er en stor mulighed
for at få udbredt spejderlivet til
mange flere børn, unge og (ikke
mindst) deres forældre. Altså
flere medlemmer og mange flere
ledere. Der er en masse forældre
og børn derude, der gerne vil
spejderlivet, og DDS kan gennem

bl.a. familiespejd få et bredt fundament af unge medlemmer og
deres engagerede forældre.
Jeg har som sagt været leder
i Valbyparkspejderne siden
2018 – men hvor jeg mangler
færdighedsmærker, kommer jeg
til gengæld med nye øjne og en
lyst til at lære DDS at kende.
•	Jeg vil gerne bidrage i ledelsen
med mit syn på, hvordan det
er at komme ind udefra som
helt (lidt morsomt sagt) “grøn”
spejderleder.
•	Jeg vil gerne sætte fokus på,
hvordan vi tager imod nye
ledere.

•	Jeg vil gerne gøre det nemmere
at starte familiespejd landet
over, så vi kan nå endnu bredere ud blandt børn og deres
forældre.
•	Jeg vil gerne være med til at
sikre DDS’ fortsatte vækst i det
rette tempo.
Jeg har brug for din stemme for
at kunne være med til at bidrage
til en god, solid korpsledelse,
der skal være med til at sikre, at
Det Danske Spejderkorps kan
fortsætte med at være det gode,
givende og opbyggende korps,
som det er i dag.
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JEPPE
ENGLEV, 24 ÅR
IT OG MARKETING

SPEJDER-CV
2019: GILWELL

2014 — NU: PLAN COLLERUPHUS

2018: PROJEKTPRAKTIKANT PÅ
KORPSKONTORET

2013 — NU: SPEJDERLEDER I
1.BIRKERØD

2015-NU: ADVENTURESPEJD
ARBEJDSGRUPPEN, PROGRAM

To vigtigste mærkesager
1. Alle der vil være med, skal
kunne være med. Det skal være
slut med, at spejdere og frivillige
ikke kan være en del af vores
fællesskab. Alle de børn og unge,
der i dag står på en venteliste,
skal kunne optages den dag, de
spørger, om de må være med.
Børn, unge og voksne med udfordringer, der af den ene eller anden grund kan gøre det svært at
være en del af vores fællesskab,
skal hjælpes til at kunne være det.
På samme måde skal vores ledere
og grupper være endnu bedre
rustet til at kunne håndtere de

udfordringer, de måtte have i den
forbindelse.
2. Arbejdet med relationer og
mellem-menneskelige færdigheder skal styrkes. Det er vigtigt for
mig, at vi ikke kun udvikler børn
og unges praktiske færdigheder,
f.eks. forløbsstyring og problemløsning. Men at man som spejder
i Det Danske Spejderkorps også
får bløde færdigheder med hjem i
rygsækken.
Hvilke styrker kan jeg bidrage
med i korpsledelsen?
Jeg er nysgerrig og videbegærlig.
Jeg er nysgerrig på at udforske

idéer, perspektiver og andre
holdninger end mine egne. Det er
jeg, fordi jeg tror på, at det, vi ikke
kender eller forstår, gør os klogere. Jeg vil bruge den nysgerrighed til at få en bredere forståelse
for, hvad der er meningsfuldt som
spejder og frivillig i grupper, divisioner, hytter, løb, projektarbejdsgrupper og alle andre former for
spejderfællesskaber.
Hvorfor er det vigtigt for Det
Danske Spejderkorps, at jeg
bliver en del af ledelsen?
Jeg stiller op til korpsledelsen,
fordi jeg gerne vil gøre en positiv

forskel i Det Danske Spejderkorps. Jeg mener desuden, at det
er vigtigt, at så mange unge som
muligt er en del af korpsledelsen,
fordi medlemmerne, efter min
mening, bør være stærkt repræsenteret der.
Hvordan ser Det Danske Spejderkorps ud i 2022, hvis jeg
bliver valgt?
I 2022 er det endnu sjovere at
være spejder og frivillig i Det
Danske Spejderkorps. Det er
nemmere at gå fra idé til handling,
og flere meningsfyldte projekter
er sat i søen.

KASPER STAUNSKÆR
FRANDSEN, 21 ÅR
STUDERER ERHVERVSØKONOMI PÅ AU
SPEJDER-CV
2017 — NU: MEDLEM AF KORPSLEDELSEN

2015 — 2017: KURSUSLEDER,
PUF PERM

2015 — NU: BESTYRELSESMEDLEM, ADVENTUREGRUPPEN

2013 — 2015: LØBSLEDER,
SEDITIO

2015 — 2017: GRUPPELEDER,
ADVENTUREGRUPPEN

To vigtigste mærkesager
1. Et DDS for de næste 110 år:
Efter 110 år er DDS lige så aktuel
som i 1909. Det er vi ikke, fordi
vi gør præcis det samme som
dengang, men fordi generationer
før os har udviklet korpset med
respekt for værdier og historie.
Forandringer er nødvendige for,
at vores bevægelse kan udvikle
og danne fremtidens børn og
unge. Vi skal derfor fortsat være
modige og turde træffe beslutninger, der ruster os til fremtiden, så
vi om 110 år igen kan fejre år fra
en styrket position.
2. Vores allesammens DDS: Vi
skal fortsætte arbejdet med at

styrke grupperne, men det bør
ikke være korpsets eneste sigte.
“Hverdagens helte” er uden tvivl
nogle af de vigtigste aktiver, vi
har, men DDS er også mere end
grupperne. Det er også de teams,
der giver læring og oplevelser
for livet på vores kurser, dem der
skaber sommerens højdepunkt på
spejdercentrene m.fl. Jeg ønsker
derfor ikke kun gruppernes DDS,
men vores allesammens DDS.
Hvilke styrker kan jeg bidrage
med i korpsledelsen?
Foruden min erfaring som gruppeleder mv., har jeg i korpsledelsen arbejdet med ejendomme,

økonomi, DUF mv. Det er områder
fyldt med traditioner og følelser,
hvor jeg efter bedste evne og
overbevisning har arbejdet for
en positiv udvikling. Det har ikke
været nemt, og jeg har lavet fejl
undervejs. Men det har givet mig
mange styrker, som jeg vil tage
med videre.
Hvorfor er det vigtigt for Det
Danske Spejderkorps, at jeg
bliver en del af ledelsen?
Det er vigtigt, at jeg bliver en del
af ledelsen, fordi der ikke kun er
brug for folk, der snakker, men
også folk, der eksekverer. Ikke
en hovedløs eksekvering uden

inddragelse, men en blanding af
visionære idéer og erfaring fra
min tid i korpsledelsen.
Hvordan ser Det Danske Spejderkorps ud i 2022, hvis jeg
bliver valgt?
Vi har en sund økonomi, der
sammen med udviklingsplanen
skaber medlemsvækst i vores
nuværende grupper, og i de
mange nye grupper i områder
med vækst. Korpset har ikke
blot haft et intenst fokus på at
udvikle vores grupper, men også
på at sikre en solid drift og modig
udvikling af hele korpset.
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MAGNUS
KVORNING, 33 ÅR
MASKININGENIØR, SPECIALIST I IDRIFTSÆTNING

SPEJDER-CV

To vigtigste mærkesager
Hvis vi som spejderbevægelse
skal møde fremtiden – beredt
– synes jeg, at vi i stedet for at
koncentrere os om, hvad der kan
ske, skal koncentrere os om, hvad
vi skal kunne gøre.
1. Frivillighed & ejerskab: Gør sig
gældende på alle niveauer i DDS.
Med ansvar følger forpligtelse.
Når vi som frivillige påtager os
et ansvar for at løse en opgave,
er vi også forpligtet til at være
retningsgivende for, hvor vi skal
bevæge os hen som bevægelse.
2. Uddannelse: En spejdertid er

2010 — NU: GRENLEDER OG GL
HERLEV BYSPEJDERNE

2011 — 2017: DC HARESKOV
DIVISION

2016 OG 2018: GILWELLINSTRUKTØR

2015 — 2017: BESTYRELSESFORMAND FORLEV SPEJDERCENTER

2003 — 2018: LAGMAND
FORLEV SPEJDERCENTER

2015 — 2017: POSTMANDSKAB
NATHEJK

en uddannelse både i konkrete
færdigheder og abstrakte kompetencer. Jeg ser en spejderuddannelse som gående på to ben: Det
universelle – at øve sig, at træne
og opbygge færdigheder. Og
det unikke – de situationer, hvor
spejdere kombinerer og bliver
bevidste om deres egne evner og
har succesoplevelser.

forankret i Spejderidéen.
Vi lover, når vi melder os ind, at
vi overholder spejderloven, bl.a.
at være en god kammerat. Jeg er
god til at lytte til intentioner frem
for ord, og på den måde kan jeg
sikre en konstruktiv dialog og
gode processer.

Hvilke styrker kan jeg bidrage
med i korpsledelsen?
Vi har brug for en korpsledelse,
der gør ord til virkelighed. Jeg er
stærk i at implementere og idriftsætte, og mit værdisæt er stærkt

Hvorfor er det vigtigt for Det
Danske Spejderkorps, at jeg
bliver en del af ledelsen?
Fordi jeg kommer alle steder
fra og har bred indsigt i, hvad
det er, der er vigtigt for både
børn og voksne i mødet med
spejderbevægelsen. Alle har brug

1993 — 2005: SPEJDER I BALDER
GRUPPE I ASNÆS

for at blive set, hørt og forstået
– et konkret eksempel på det at
påtage sig et medmenneskeligt
ansvar, er at ta’ en ny ven i hånden og med udenfor.
Hvordan ser Det Danske Spejderkorps ud i 2022, hvis jeg
bliver valgt?
Så har spejderne været spejdere
længere tid i gennemsnit. Det betyder, at spejderne i gennemsnit
er ældre end nu, hvad der igen
betyder, at vi som spejderkorps
laver mere udfordrende aktiviteter, fordi vores medlemmer er
ældre og dygtigere.

MARIE TORP CHRISTENSEN, 30 ÅR
JOURNALIST OG KOMMUNIKATIONSKONSULENT

SPEJDER-CV
2017 — NU: MEDLEM AF
KORPSLEDELSEN
2016: KURSUSLEDER PLAN
EXPLORADO
2012 — NU: TEAM EXPLORADO,
DER LAVER PLAN- OG
PLUS-KURSER

To vigtigste mærkesager
1. Attraktive fællesskaber: Det
skal være sjovt, lærerigt og ligetil
at være frivillig i DDS. I mange
af de grupper, jeg har besøgt, er
manglen på hænder det største
problem. Derfor vil jeg arbejde
for, at vi får skabt endnu mere
attraktive fælleskaber, hvor der
er overskud, det er let at blive
en del af fællesskabet, og læring
bliver opprioriteret. Vi skal turde
gentænke kursusudbuddet og
gøre op med fortællingen om,
at har man givet en lillefinger, så
forsvinder hele kroppen.
2. Et spejderkorps, der tør: Vi er
en bevægelse med metoderne

og værdierne dybt i blodet, men
vi skal også være modige, når
det kommer til at undersøge,
hvordan vi kan prøve nye tiltag
af, sætte metoden og formålet i
spil på nye måder. Det kan være
at teste nye mødeformer, nye
samarbejder og stille de svære,
men vigtige spørgsmål. Det skal
ikke kun være spejderne, der
arbejder efter learning-by-doing,
det skal korpset også – og vi skal
give plads til både succeserne og
fejltagelserne.
Hvilke styrker kan jeg bidrage
med i korpsledelsen?
Hvorfor, hvordan og hvad – der er

2011 — 2014: REDAKTØR PÅ WIDE
2005 — 2011: MEDLEM
AF B&U-REDAKTIONEN

1996: STARTER TIL SPEJDER
I SÆBYGAARD GRUPPEN

2005 — 2008: MINILEDER
SÆBYGAARD GRUPPEN

få ting, jeg ikke stiller spørgsmål
ved både i mødet med spejdere
og rundt om mødebordet, og jeg
lytter til de svar, jeg får. I korpsledelsen er min nysgerrighed og
empati de følgesvende, som jeg
bruger til at tage beslutninger
med.
Hvorfor er det vigtigt for Det
Danske Spejderkorps, at jeg
bliver en del af ledelsen?
Det helt store projekt for mig i de
sidste to år har været udkastet til
udviklingsplanen. Jeg vil arbejde
for, at den inddragelse og dialog,
som den allerede har skabt, bliver
omsat til reelt spejderarbejde,

erfaringsudveksling og
ny motivation.
Hvordan ser Det Danske
Spejderkorps ud i 2022, hvis jeg
bliver valgt?
Vi har med den kommende udviklingsplan sat en retning, hvor
der er kommet flere ledere i grupperne, og vi har turdet udfordre
os selv som spejderkorps til gavn
for både børn, unge og voksne.
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MATHIAS BJERG, 34 ÅR
LAGERCHEF

SPEJDER-CV
2013 — NU: INSTRUKTØR OG
KURSUSLEDER PÅ LEDELSESKURSUS 1
2017 — NU: MADHOLD
PÅ LEDELSE I PRAKSIS

To vigtigste mærkesager
1. Frivilligt lederskab: Det er vigtigt for mig, at vores korps ledes
af frivillige kræfter. Vores korpsledelse ledes af frivillige kræfter, og
det mener jeg også, fællesorganisationen skal. Vi skal naturligvis
stadig gøre brug af vores ansatte,
men jeg tror, det er vigtigere, at vi
uddanner vores frivillige i at tage
ansvar, end vores ansatte.
2. Fortsætte arbejdet med
divisionerne: Vi skal turde give
divisionerne opgaver, samt give
dem støtte til at løse disse. Det
kunne fx være, at divisionerne
skal hjælpe grupperne med at un-

derstøtte korpsets udviklingsplan,
eller at lave fornuftig regional
ledertræning.
Hvorfor er det vigtigt for Det
Danske Spejderkorps, at jeg
bliver en del af ledelsen?
Af natur er jeg principfast, ydmyg,
og så har jeg en evne til at afakademisere tingene lidt. Jeg
tror sådan set, at alle tre dele
kan være ret fornuftige at have
i korpsledelsen. Den øverste
ledelse i korpset er nødt til at
være meget bevidst om, at de
rigtige beslutninger træffes bedst,
når der er bred inddragelse af

2011 — 2019: DIVISIONSCHEF
I GUDENÅ DIVISION

2003 — 2014: KLANLEDER
I 1. RY GRUPPE

2009 — 2013: INSTRUKTØR
OG KURSUSLEDER PÅ PLAN

2003 — 2012: TROPSLEDER
I 1. RY GRUPPE

frivillige ledere, og det mener jeg,
er en ydmyg tilgang til ledelse.
Beslutninger skal træffes, og ikke
mindst udføres, med et tydeligt
afsæt i de værdier, som vores
korps bygger på, og det mener
jeg, er en principfast tilgang til
ledelse. Sidst, men ikke mindst,
mener jeg, vi skal huske, at
ledelsen af korpset, samt arbejdet
i fællesorganisationen, ikke er en
akademisk øvelse. Der skal være
plads til alle uanset uddannelse
– vi skal huske, at alle skal føle, at
de er velkomne og kan bidrage.

Hvordan ser Det Danske Spejderkorps ud i 2022, hvis jeg
bliver valgt?
I 2022 ses en fællesorganisation
med frivillige for bordenden. En
fællesorganisation, der samarbejder tæt med divisionerne om
støtte til bedre spejderarbejde,
flere ledere, og måske til at få
flere børn og unge igennem en
solid spejdertid.

MIKAEL ANDERSEN, 33 ÅR
PÆDAGOGISK LEDER

SPEJDER-CV
2017 — NU:
KORPSLEDELSESMEDLEM

2014 — 2018: DIVISIONSCHEF
I JENS BANG DIVISION

2017 — NU: GRUPPELEDER
I NØRRESUNDBY SPEJDERNE

2007 — 2017: AFDELINGSLEDER
I NØRRESUNDBY SPEJDERNE

2015 — NU: MEDLEM AF SOLARIS

To vigtigste mærkesager
1. At vi giver lederne i grupperne
de bedste muligheder for at lave
attraktivt og nutidigt spejderarbejde, og kommunikere det gode
arbejde, de laver.
2. At vi gør det attraktivt og nemt
at bidrage til fællesorganisationen, så frivillige nemt kan understøtte grupperne med kurser,
program og andre gode tilbud.
Hvilke styrker kan jeg bidrage
med i korpsledelsen?
Mine styrker indebærer strategisk
ledelse, kommunikation, relationskompetence, mod og ydmyghed.
For mig handler ledelse om

modet til at kunne tage de svære,
men strategisk rigtige beslutninger, der gavner korpset på lang
sigt. Det handler om at have gode
relationer til dem, jeg leder, så jeg
kan involvere de rette mennesker
på rette tid, og have tillid til, at de
løser opgaven bedre, end jeg selv
ville kunne.
Hvorfor er det vigtigt for Det
Danske Spejderkorps, at jeg
bliver en del af ledelsen?
Dels fordi jeg mener, at mine førnævnte styrker er gode styrker at
have med i en korpsledelse. Men
selvfølgelig også, fordi jeg gennem mange års spejderaktiviteter,

mange forskellige steder, har en
stærk forankring i korpset. Både
som gruppeleder til hverdag,
tidligere divisionschef og en lang
række andre ting, har jeg fået
en stærk forståelse af gruppens,
divisionens og andre enheders
forskellige udfordringer. Nu, efter
to år i korpsledelsen, har jeg et
beriget perspektiv på udfordringerne og et godt grundlag for at
arbejde videre med det i en kommende periode.
Hvordan ser Det Danske Spejderkorps ud i 2022, hvis jeg
bliver valgt?
Hvis jeg bliver valgt ind igen, vil

jeg arbejde for, at vi står stærkere
sammen som spejderkorps, så
vi i endnu højere grad end nu
kan gøre en positiv forskel i
samfundet. Jeg ser gerne, at Det
Danske Spejderkorps i endnu
højere grad vil gå forrest i det
politiske arbejde omkring børn
og unge i samfundet. Fx indenfor
emner som pædagogik, trivsel,
friluftsliv og dannelse. Jeg ser
Det Danske Spejderkorps som
en organisation, der bør sætte
fremtidens retning, i stedet for at
arbejde efter andres.
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PETER ERKMANN, 55 ÅR
BUSINESS PROJECT MANAGER

SPEJDER-CV
GRUPPELEDER KØGESPEJDERNE
( TIDL. DC, TL M.FL.)

To vigtigste mærkesager
1. Gruppeudvikling: Alle grupper
skal opleve, at DDS bidrager
markant til deres udvikling.
2. Demokrati: Vi skal sikre demokratiet gode vilkår i DDS, lokalt og
nationalt.
Hvilke styrker kan jeg bidrage
med i korpsledelsen?
Stort engagement, kreativitet og
en, der brænder for DDS’ værdier.
Hvorfor er det vigtigt for Det
Danske Spejderkorps, at jeg
bliver en del af ledelsen?
Jeg interesserer mig for næsten
alt inden for spejderverdenen,
inkl. ledertræning, hytter, inter-

nationalt, fjeld, natur, PR m.v.,
men der er kun én grund, til at
jeg stiller op til korpsledelsen, og
det er at sikre, at korpsets ledelse
har udvikling af og støtte til grupperne som den primære prioritet.
Det er vigtigt for DDS, at jeg
bliver en del af ledelsen, da
det er vigtigt for grupperne, at
ledelsen har fokus på grupper og
divisioner.
Vi skal stadig lave store ambitiøse og nytænkende projekter
i DDS, også med eksternt fokus,
som sikrer, at vi får positiv omtale
og får engageret ikke-spejdere.
Men vi skal primært være ambitiøse og nytænkende på gruppernes
vegne. DDS er til for grupperne –
ikke omvendt.

er i gang med et individuelt
målrettet udviklingsforløb,
med hjælp fra (typisk frivillige)
konsulenter.
2.	Alle interesserede gruppeledere er i gang med et flerårigt
ledelsesudviklingsforløb, så vi
styrker gruppeledelserne.
3.	I alle kommuner tilbyder vi Spis
Ude samt Sov Ude for familier,
hver måned (lokale grupper
arrangerer – markedsført m.v.
centralt).
4.	Alle afdelingsledelser oplever,
at de får inspiration til bedre
aktiviteter med spejderne (og
jeg tænker ikke på inspiration
lagt på dds.dk, men inspiration der kommer helt ud til
lederne).
5.	DDS har lanceret certificering
af Bæredygtige Grupper og
Bæredygtige Hytter, og har
frivillige team, der hjælper og
inspirerer grupperne om dette.

6.	DDS er kendt for (i Danmark
og internationalt) at være
blandt de bedste til at styrke
børn og unges forståelse for
demokrati.
7.	DDS lærer børn og unge at
være vågne, herunder at være
bedre til at gennemskue misinformation og afsløre falske
henvendelser fx via sociale
medier.
8.	Det er attraktivt for unge at
være med i divisionsledelserne, da mange udviklingsopgaver er forankret her, og de
unge oplever stor personlig
udvikling, og at de bidrager til
gruppernes succes.
9.	Vi har lige så mange kvinder
som mænd, der stiller op til
korpsledelsen.
10.	Antallet af forslag til KRM er
faldet til det halve (da problemer og utilfredshed er taget i
opløbet).

P.T. GA I BELLAHØJ
21ST BARKING.
SPEJDER SIDEN 1977
1. FREDERIKSBERG –
TIKKISTAMMEN – SØNDERMARK
– BELLAHØJ 21ST BARKING

PL, KL, TL (10 ÅR), DASEN, DASP,
LR, GL, BESTYRELSE (CIVIL),
FRBG. SAMRÅD, ANSVARLIG
FOR HYT TER & GRUNDE,
GILWELL 1989.

ARRANGØR DDS KURSER,
BL.A. 2 X LEDELSESKURSUS,
3 X KSL PLAN

bliver klar – at der bliver gennemsigtighed om vores samarbejde med andre, fx Foreningen
Spejderne.
Jeg synes, det er godt, at
projektformen er blevet vel
indarbejdet til at skabe forandringer, men jeg savner, at de store
projekter tydeligt har udgangspunkt i gruppernes/divisionernes
behov – og jeg savner at se et
godt arrangement for de fortsatte
aktiviteter/drift.
I den kommende periode vil
jeg arbejde for, at divisionerne
& grupperne involveres i oplæg
og beslutninger om nye store
projekter, så de er i forbindelse

med græsrødderne – og at der
organiseres drift af de varige
resultater fra projekterne.
Jeg synes, at initiativet er blevet rykket for langt fra de frivillige
spejderledere til korpskonsulenterne – og at det bliver en professionel organisering, som taber
forbindelsen til vores værdier som
frivillige.
I den kommende periode vil
jeg arbejde for, at de frivillige i
højere grad involveres i at skabe
og drive initiativerne.
Jeg synes, at arbejdet i divisioner er blevet tømt for indhold – at
det er blevet uinteressant at være
del af divisionsledelserne – at

indflydelsen fra divisionerne er
væk.
I den kommende periode vil
jeg arbejde for, at det er tydeligt,
hvilke opgaver divisionerne har
– at divisionerne har klare og
væsentlige opgaver for at hjælpe
grupperne i at være gode – og at
divisionsledelserne får god støtte
til det fra korpset bl.a. gennem
netværk og fælles aktiviteter.

Hvordan ser Det Danske Spejderkorps ud i 2022, hvis jeg
bliver valgt?
1.	Alle interesserede grupper

PETER FALK, 52 ÅR
CIVILINGENIØR, PROJEKTLEDER

SPEJDER-CV

Hvad er jeg?
Jeg er en person, der fremmer
samarbejde og hjælper med at få
tingene arrangeret, så de kan ske
– det vil jeg gerne bidrage med i
korpsledelsen.
Hvad vil jeg i korpsledelsen?
Jeg synes, der er blevet langt
mellem korpsledelsen og grupperne & divisionerne – mange
beslutninger virker pludselige og
baggrunden uforståelig.
I den kommende periode vil
jeg arbejde for, at vi får en aktiv
dialog mellem korpsledelse og
divisioner & grupper – at kommunikation om store beslutninger
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SIGNE MARIE OBEL, 21 ÅR
PSYKOLOGISTUDERENDE

SPEJDER-CV
2017 — NU:
KORPSLEDELSESMEDLEM
2016 — NU: PLAN COLLERUPHUS

To vigtigste mærkesager
1. Modige børn og unge: De
sidste to år har jeg været heldig
nok til at blive inspireret af, og
sammen med, rigtig mange af jer i
processen omkring udviklingsplanen. Jeg brænder for at få den til
at leve og inspirere.
2. Ikke flere ventelister!: Vi har
et fællesskab, der er så unikt
og særligt, at alle børn og unge
burde være en del af det. Derfor
gør det ondt, at vi lige nu ikke
har mulighed for at byde alle, der
gerne vil være med, indenfor. Jeg
vil arbejde for, at vi de næste to år
finder veje til at give endnu flere

mulighed for at vokse af spejderarbejdet.
Hvilke styrker kan jeg bidrage
med i korpsledelsen?
Gå-på-mod, nysgerrighed, et
stærkt blik for relationer, to lyttende ører og et stort smil.
Hvorfor er det vigtigt for Det
Danske Spejderkorps, at jeg
bliver en del af ledelsen?
Gennem de sidste to år har jeg
fået lov til at komme rundt i hele
korpset og møde en hel masse
herlige frivillige. Det har været
fantastisk at få lov til at lytte

2012 — NU: BESTYRELSESMEDLEM, SENIORSPEJDER,
MIKRO- OG JUNIORLEDER
I BRØDESKOV GRUPPE

2011 — 2016: YOUNG
SPOKESPERSON

til, hvad der fylder i hverdagen
i grupperne og opleve, hvor
meget spejderglæde, der er. I
mit arbejde i korpsledelsen vil
jeg arbejde for, at de projekter, vi
sætter i gang, er nogle, der giver
mere af den gejst.

initiativer, der får endnu flere børn
og unge til at opleve, at de kan og
tør. Og så er vi flere. Der er ikke
flere børn på venteliste, fordi indsatser, der skaber meningsfulde
voksenfællesskaber, har gjort det
attraktivt at være leder, og fordi vi
har været modige og afprøvet nye
former for organisering i grupper.

Hvordan ser Det Danske Spejderkorps ud i 2022, hvis jeg
bliver valgt?
I 2022 lever den nye udviklingsplan. Fra Tønder til Nørrebro
arbejder de med bæredygtighed
i børnehøjde, og vi har inspireret
hinanden til nye fællesskaber på
tværs af by og land. Der er gang i

SØREN ERIKSEN, 56 ÅR
FORMAND FTF NORDJYLLAND

SPEJDER-CV
2016 — 2019: FRILUFTSRÅDETS
BESTYRELSE SOM DDS’
REPRÆSENTANT
2011 — 2017: MEDLEM
AF KORPSLEDELSEN

To vigtigste mærkesager:
1. At give de aktive ledere de
bedste muligheder for at lave
godt spejderarbejde i grupper og
divisioner.
2. At DDS markerer sig i samfundslivet og udvikler unge til
aktive demokratiske borgere.
Hvilke styrker kan jeg bidrage
med i korpsledelsen?
•	Erfaringer fra 3 tidligere
valgperioder.
•	Professionel erfaring i
forhandling og strategisk
udvikling i interessebaserede
organisationer.

•	Førstehåndsindtryk af de udfordringer, lederne i grupperne
har i det daglige spejderarbejde
– min familie har erfaringer som
GL, TL og JL.
•	Stor arbejdsindsats for gode
resultater.
Hvorfor er det vigtigt for Det
Danske Spejderkorps, at jeg
bliver en del af ledelsen?
Jeg ved, som opvokset i Nordsjælland og nu bosat i Nordjylland, hvor forskellige vilkår og
udfordringer grupperne har i
forskellige egne af landet. Det
kendskab er vigtigt at have med i
korpsledelsens arbejde.

2016 — 2019: SPEJDERNES
LEJRS BESTYRELSE
2015 — 2018: SPEJDERNES
ADMINISTRATIONSFÆLLESSKABS
BESTYRELSE

Hvordan ser Det Danske Spejderkorps ud i 2022, hvis jeg
bliver valgt?
Min vision for den kommende
periode er at sætte fokus på at
styrke divisionernes kompetencer, sådan at de kan blive
omdrejningspunkt for gruppernes
udvikling. Jeg ser gerne, at divisionsledelserne fungerer som lokalt
forankrede udviklingsagenter,
som kan bistå grupperne i deres
fortsatte udviklingsarbejde.
Mit håb for den kommende valgperiode er, at vi alle anerkender,
at vi ikke har noget korps uden
grupper – og omvendt har grupperne også behov for et centralt

FRA 1992 AKTIV LEDER I KLARUP
GRUPPE OG NU MEDLEM I
VALDEMAR AT TERDAG GRUPPE,
JENS BANG DIVISION.
FRA 1972 MEDLEM I FORTUNEN
GRUPPE, MØLLEÅ DIVISION, TL,
DASEN, OG DISEN.

fællesskab. Det er vigtigt, at vi
står sammen som samlet spejderbevægelse i Danmark for at
understøtte gruppernes vilkår.
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THOMAS
FRANKEL GOUL, 51 ÅR
BYGHERRERÅDGIVER I SLAGELSE KOMMUNE
SPEJDER-CV

To vigtigste mærkesager
1. Der skal være ærlig åbenhed
om:
•	Hvorfor nødvendige beslutninger træffes.
•	Den fortsatte vigtige udvikling
af DDS og om de tilhørende
processer – vi skal udvikle DDS
sammen.
2. Fokus på gruppernes og
divisionernes arbejde med den
udviklingsplan, vi vedtager på
KRM 2019. Samarbejdet mellem
divisioner og korpset skal styrkes,
samtidig med at Spejderidéen
bliver genopdaget i alle enheder
i DDS.

KORPSRÅDSMØDE 2019

1997 — 1999: PLAN
EGEMOSEN, TEAM
1993 — 1998: TROPSLEDER,
CLAUS NAR, FARUM
1990 — 1992: PLAN
HYLKEDAM, TEAM

2019: DDS KURSUS
FOR LEDERTRÆNERE,
PÅ GILWELL PARK, LONDON

2016: GILWELL SPEJDER
2014: LEDELSESKURSUS 1

1989 — 1993: TROPSLEDER
I 1. VEJLE DRENGE

2018: DEL AF LEDELSESKURSUS-TEAMET OG MED
TIL AT UDVIKLE KURSET GULD

2008 — 2019: GRUPPELEDER,
2. HELLIG ANDERS SPEJDERNE,
SLAGELSE

1979 — 1989: SPEJDER,
KLAN OG LEDER I CLAUS NAR,
FARUM

2018: LEDELSESKURSUS 2

1999 — 2008: SKIBSKLANEN,
ANTVORSKOV DIVISION

1976 — 1979: SPEJDER
I 1. KOKKEDAL

Hvilke styrker kan jeg bidrage
med i korpsledelsen?
Jeg kan med min store spejdererfaring og som mangeårig leder bidrage til løsninger, der har rødder
i det daglige gruppearbejde, samt
hvor den enkelte spejder udvikler
sig i patruljen og sammen med
andre i det større fællesskab.

forståelse for, hvordan livet er ude
i grupperne – at mange beslutninger er lang tid om at komme til
at virke, og at det kræver et langt
træk at få det hele til at virke i
sammenhæng.

bejdet mellem grupper, divisioner
og korpset, og samtidig er
spejderarbejdet gennemsyret af
Spejderidéen.

Hvorfor er det vigtigt for Det
Danske Spejderkorps, at jeg
bliver en del af ledelsen?
Det er vigtigt, at jeg bliver en del
af korpsledelsen, da jeg med
min mangeårige spejdererfaring
og som gruppeleder har stor

Hvordan ser Det Danske Spejderkorps ud i 2022, hvis jeg
bliver valgt?
Her er DDS inde i en udvikling,
hvor der er balance mellem
indtægter og udgifter, samtidig
med at der søges fonde og findes
egnede midler til udviklingsprojekter. Vi har fået reaktiveret
frivilligheden og styrket samar-
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Vi bliver glade af at være i naturen, og
vi bliver glade af at bevæge os. Som
spejdere skal vi gøre begge dele.
SÅDAN GØR VI

UDVIKLINGSPLAN
2020 — 2024
VI SKABER MODIGE
BØRN OG UNGE

MODIGE BØRN
OG UNGE

SÅDAN GØR VI

Hver enhed skal:
•	Planlægge og gennemføre aktiviteter
og ture med tilpas udfordring og støtte,
så vi skaber modige børn og unge
•	Udvikle modige og kompetente
voksne, der kan give spejderne ansvar
og udfordre dem
•	Skabe et miljø, hvor børn, unge og
voksne oplever en kontrast til skole,
job og hverdag

Hver spejder skal:
•	Jævnligt opleve at kunne og turde
mere, end de tror
•	Have konkret medbestemmelse på
hvert møde og hver tur
•	Opleve et rum, hvor det er en god ting
at fejle

Og på nationalt niveau skal vi:
•	Arbejde for, at børn og unge har en
betydningsfuld stemme i samfundet
•	Tilbyde udfordrende kurser, arrangementer og ture for spejdere og ledere
•	Arbejde for, at flere børn og unge kan
blive en del af spejderfællesskabet

Som spejdere udfordrer vi børn og unge.
Hos os skal børn og unge få mod til at
prøve nyt, mod til at være sig selv og
mod på livet.

Hver spejder skal:
•	Opleve både det vilde og det stille
friluftsliv
•	Have pulsen op på hvert møde
•	Opleve, at spejder- og friluftsfærdigheder bruges på ture og lejre
Hver enhed skal:
•	Være ude mindst én gang på hvert
møde
•	Prioritere, at spejdere og ledere kan
specialisere sig i forskellige friluftsdiscipliner (fx træklatring, kano, orientering)
•	Dyrke turlivet for alle aldre
Og på nationalt niveau skal vi:
•	Udvikle tidssvarende faciliteter, der
giver medlemmer og befolkning mulighed for at dyrke friluftslivet – både det
brede og det specialiserede
•	Sikre udviklende tilbud, hvor ledere
bliver fortrolige med friluftslivet, så de
kan inspirere andre
•	Sikre aktivitetsbaseret adgang
til naturen
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FLERE
LEDERE

URBAN
SCOUTING

Som spejdere værner vi om naturen. Vi
inddrager børn og unge i, hvordan og
hvorfor vi træffer bæredygtige valg, og
vi giver dem mulighed for selv at gøre en
forskel for en bedre verden.

Vi skal tiltrække nye ledere og sikre, at
erfarne ledere fortsat finder vores tilbud
udviklende og meningsfuldt. Det gør vi
ved at skabe attraktive lederfællesskaber og tilbyde forskellige måder at være
engageret på.

I byerne sker der nu en stor tilvækst i
børnefamilier, som kun vil fortsætte de
næste mange år. Den udvikling skal vi
tilpasse os, så vi også i fremtiden sikrer,
at en stor andel af Danmarks børn og
unge bliver spejdere.

SÅDAN GØR VI

SÅDAN GØR VI

Hver leder og frivillig skal:
• Opleve at være en del af et positivt
og attraktivt lederfæl-lesskab
• Føle at tiden brugt på spejder giver
værdi og overskud i hverdagen
• Have kort vej til ny inspiration, ledelsesudvikling og uddannelse lokalt og
nationalt, samt have gode muligheder
for progression i sin lederrolle

Hver spejder skal:
• 	Opleve et varieret og spændende
spejderliv, uanset om gruppen har
hjemme i land eller by
• 	Prøve spejderaktiviteter tilpasset
bymiljøet – hvad end man har hjemme
i en landsby eller en storby
• 	Opleve at benytte lokalområdet på
andre måder, end man gør til hverdag,
og opdage nye sider af sin by eller sit
lokalområde

SÅDAN GØR VI
Hver spejder skal:
• 	Opleve selv at kunne gøre en positiv
forskel for naturen og kloden
• 	Opleve en tilgang til klima- og miljøkrisen præget af konkret handling,
nysgerrighed og optimisme
• 	Få mulighed for at opleve og reflektere
over storheden af naturens verden
Hver enhed skal:
• 	Indtænke bæredygtighed i enhedens
mad, transport og grej
• 	Efterleve principperne om sporløs
færdsel i naturen
• 	Afprøve nye løsninger på klima- og
miljøkrisen, fx ved at indgå i lokale
deleøkonomiske tiltag
Og på nationalt niveau skal vi:
• 	Udvikle aktiviteter og viden om
bæredygtigt spejderarbejde, som kan
bruges på møder og ture
• 	Indtænke bæredygtighed på kurser,
arrangementer, lejre og på korpsets
ejendomme
• 	Være i front inden for bæredygtighed
i børne- og ungehøjde, bl.a. i overensstemmelse med FN’s 17 Verdensmål

Hver enhed skal:
• 	Prioritere det lokale lederfællesskab
gennem jævnlige ture, uddannelse og
lederpleje
• 	Have en plan for rekruttering af nye
ledere, herunder for PR, modtagelse
og introplaner
• 	Åbne spejderfællesskabet op lokalt for
både børn, unge og voksne
Og på nationalt niveau skal vi:
• Sikre og udvikle praksisorienteret
uddannelse og inspiration med
mulighed for progression
• Understøtte udvikling og afholdelse af
åbne arrangementer, der inviterer nye
målgrupper ind
• Styrke den lokale lederrekruttering
gennem værktøjer, uddannelse og
kampagner

Hver enhed skal:
• 	Bruge partnerskaber til at skabe et
bredt og varieret aktivitetstilbud, særligt hvis man ikke selv har adgang til
gode faciliteter
• 	Tilstræbe at have en venskabsgruppe i
et anderledes miljø end sit eget
• 	Arbejde aktivt med at sikre plads til
alle de lokale børn og unge, der vil
være spejdere
Og på nationalt niveau skal vi:
• 	Prioritere at opstarte nye grupper og
støtte eksisterende, hvor potentialet
for nye medlemmer er højt
• 	Afprøve nye former for medlemskab
og organisering
• 	Lancere aktivitetsmateriale til grupper,
som ikke har egen hytte eller naturområder i nærområdet
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MODIGE
BØRN
OG UNGE
Som spejdere udfordrer vi børn og
unge. Hos os får børn og unge mod
til at prøve nyt, mod til at være
sig selv og mod på livet.

som tør springe ud i det ukendte – hvad
end det er at deltage i troppens chilismagning eller mikroernes vandkamp.

FAKTA OG
INSPIRATION
Det siger forskerne
“Lige nu har vi en
ungdomsgeneration,
der langt henad vejen
går efter det trygge.
Jeg tænker, at spejderarbejdet er helt unikt
til at tage drenge og
piger ud af de trygge
arenaer [og gøre dem]
kompetente til at leve
i en verden i hastig
forandring.”
— Søren Østergaard,
ungdomsforsker

n af de største gaver, vi
kan give børn og unge
med videre, er evnen til at
kunne navigere i en verden, der hastigt forandrer
sig. At give dem mod.
Det lykkes vi med, når vi med udgangspunkt i trygge fællesskaber tager børn og
unge uden for deres komfortzone: Lader
dem røre ved sneglens slimspor, mærke
gyngende grund på tømmerflåden eller
være i centrum til lejrbålets sketch-show.
Vi skal rykke den enkelte spejder, så
han eller hun får en større tro på eget
værd og egne evner. Både den forsigtige
og den fremadstormende spejder skal
opleve at kunne mere i vores fællesskab.
At være modig handler ikke bare om at
stå forrest i køen, når svævebanen er klar,
eller de friturestegte melorme skal prøvesmages. Det handler også om modet til at
turde fejle og sige nej, til at være sig selv
og til at sige sin mening.
Derfor kræver modige spejdere også
modige ledere. Ledere, der tør lege
med. Der tør give af sig selv og tage de
nysgerrige snakke med spejderne. Og

E

Vi skal fejre fejlene
I en tid, hvor skole, hverdag og faste rammer fylder i børn og unges dagligdag, skal
de hos os opleve et rum, hvor svarene
ikke er givet på forhånd. Hvor der er tid
og plads til nysgerrighed, til at prøve sig
frem og til at fejle.
Gennem learning-by-doing skal spejderne opleve at kunne selv. Og gennem
medbestemmelse skal spejderne opleve,
at de selv kan skabe forandringer i verden og gøre en forskel.
Vi skal altså – med ordene fra vores
formål – udvikle børn og unge til vågne,
selvstændige mennesker.
Plads til progression
Samtidig skal vi sikre, at udviklingen af
den enkelte spejder fortsætter gennem
hele spejderlivet. Undersøgelser viser,
at mange unge vælger spejder fra, hvis
det ikke længere udfordrer eller udvikler
dem.
På lokalt og nationalt niveau skal vi
derfor prioritere progressionen: At vores
spejdere – og ledere – fortsat kan finde
udfordringer og situationer, hvor der er
plads til at vokse.
Det kunne være som en del af gruppens træklatre- eller kano-team, som arrangør af PLan-kurser, eller som assistent
for gruppelederen. Hos os skal man både
som barn, ung og voksen jævnligt opleve
situationer, hvor man kan være modig.

F OTO : M O RT E N H AT T I NG VO LT EL EN
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VILDSKAB
I NATUREN

F OTO: J EP PE CA R L SE N

Vi bliver glade af at være i
naturen, og vi bliver glade af at
bevæge os. Som spejdere skal
vi gøre begge dele.

i spejdere har en unik
position. Vi er kendt for
at være dem, der får børn
og unge med ud i naturen.
Ud, hvor man kan få sved
på panden, se verden fra en trætop,
skråle om kap med vinden og mærke
rimfrosten knase under støvlerne.
Og det er der brug for. Børn og unge
er nemlig langt mindre i naturen end
tidligere generationer. Derved går de glip
af de gode og udviklende oplevelser, som
naturen og friluftslivet tilbyder.

V

Hvorfor vild i naturen?
Som spejdere dyrker vi både det vilde
og det stille friluftsliv. Vi spæner rundt i
skovbunden, og vi spænder af rundt om
bålet. Det skal vi blive ved med.
I disse år ser vi dog, at børn og unge i
mindre grad får brugt kroppen. I internationale undersøgelser ligger danske børn
og unge helt i bund, når det gælder fysisk
aktivitet – men til gengæld helt i top, når
det gælder skærmtid og stillesiddende
aktivitet.
Med lange skoledage og mange timer
foran skærmen, er det derfor vigtigt, at
vi sørger for, at spejder er et rum, hvor
både børn, unge og voksne får pulsen op.
Spejder skal ikke være en sport eller en
organiseret idræt. Men vi skal bevæge os
og finde vildskaben frem i lege, løb, kanoog vandreture, adventurespejd og tumlen
i skovbunden.
Og heldigvis er vi så godt stillet, at
vi har verdens bedste aktivitetsplads:
Naturen.
Når vi kommer udenfor, stiger aktivitetsniveauet nærmest automatisk. Træer
inviterer til at blive klatret i. Stier til at blive
trampet tynde. Bakker til at blive besteget. Fjorde til at blive sejlet på.
I naturen lægger man sjældent mærke
til, at man bevæger sig og får pulsen op
– det sker bare. Børn og unge, som ellers
ikke finder idrætshallen inspirerende,
slæber glædelig på rafter eller fører an på
natløbet.
På samme måde som naturen har gavnlige effekter, er fysisk aktivitet med til at
fremme børn, unge og voksnes sundhed,
trivsel og læring. Som spejdere har vi
altså den perfekte opskrift, fordi vi både
er i naturen og bevæger os.
Vi skal derfor have en ambition om,
at vi til hvert møde er udenfor, og at vi til
hvert møde er vilde og får pulsen op.
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FAKTA OG INSPIRATION
Børn og unge er
mindre i naturen…

66% 50%
af de 2-15-årige
har aldrig
sovet udenfor
– eller bygget en
hule i naturen.

af de 2-15-årige
har aldrig gået
en tur i mørke
– eller klatret
højt op i et træ.

Og bevæger sig mindre…
•	I international sammenhæng ligger Danmark i
den tungere ende, når det
handler om børn og unges
daglige fysiske aktivitetsniveau og stillesiddende
adfærd i form af skærmtid.
•	Kun 10-26 % af danske
piger og 17-39 % af danske
drenge i aldersgruppen
11-17 år lever op til anbefalingen om at være fysisk
aktiv ved moderat til høj
intensitet mindst en time
om dagen.
•	9,8 timer. Så lang tid sidder
12-16-årige gennemsnitligt
stille om dagen.

Men ønsker at
komme mere ud:
•	I en undersøgelse blandt
5. og 8. klasses-elever
svarer 46 % af eleverne, at
de ønsker at komme mere
ud i naturen, 35 % er i tvivl,
mens kun 19 % svarer nej.
•	71 % af forældrene til
2-15-årige ville ønske, at
deres barn kom mere ud i
naturen.
Det siger forskerne:
“Der knytter sig mange positive kvaliteter til det at have
en aktiv dagligdag – og dem
går alt for mange af vores
— Thomas Skovgaard, leder
af Forsknings- og Innovationscenter for Idræt, Bevægelse
og Læring.
Kilder: Friluftsrådet, FIIBL, SDU
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BÆREDYGTIGHED
I BØRNEHØJDE

om spejdere har vi et mål
om at efterlade verden lidt
bedre, end vi fandt den.
Lige nu har vores verden kurs mod en klima- og
miljøkrise, som allerede har konsekvenser
for både mennesker, dyre- og planteliv.
Det er en udvikling, der bekymrer børn,
unge og voksne både herhjemme og i
resten af verden.
Heldigvis findes der løsninger. Og flere
og flere nationer, virksomheder, civilsamfund og individer melder sig klar til at
bidrage til en verden i bedre balance, bl.a.
inspireret af FN’s 17 verdensmål.

S

En indsats præget af handlekraft
og optimisme
Som en bevægelse, der har naturen som
aktivitetsplads og udviklingen af børn
og unge som mål, skal vi være med til
at finde løsninger, der gør verden til et
bedre sted.
Vi kan ikke løse klodens udfordringer
alene. Men pointen er, at det er der ingen,
der kan. Derfor skal vi være med til at
gøre en forskel, hvor vi kan.
Undersøgelser viser, at danske unge
i høj grad bekymrer sig om klimaforandringerne og konsekvenserne for deres

fremtid. Mange er desuden fortvivlet
over fraværet af handling fra de ældre
generationer.
Vi skal give vores spejdere tiltro og
mod til, at man selv kan gøre en forskel
i verden og skabe forandring. Lokalt og
nationalt skal vi sætte ind for at erstatte
bekymring og magtesløshed med optimisme og handlekraft.
Derfor skal vores indsatser i højere
grad være båret af aktivitet og handling
end lange snakke og løftede pegefingre.
Hos os skal både børn, unge og voksne
opleve følelsen af at gøre en konkret
positiv forskel.
Basis for nye aktiviteter
Et fokus på bæredygtigt spejderarbejde
er ikke bare sund fornuft. Det medfører
også automatisk sjove benspænd og nye
aktiviteter.
Her er Spejdermetoden oplagt til at
lære børn og unge om bæredygtige
handlinger på en måde, de kan bruge i
deres hverdag. Og måske endda lære
videre til deres forældre.
Det kan være at se, om vi faktisk kan
pakke alt på cyklerne på næste hyttetur.
At afprøve, om alle synes, insektspisning
virkelig er fremtiden. At teste, hvor længe
vi kan være off-the-grid på sommerlejren,
eller om vi kan planlægge en patruljetur
helt uden madspild.
Det kan også være at afholde store reparationsdag, hvor vi både bliver klogere
på sy-sting og lodning af høretelefoner.
Eller at opdage, hvorfor 16-timers busturen til Schweiz er sjovere end suget fra
flyverens take-off.
Og så skal vi ikke glemme, at vi gennem grundingredienserne i spejderarbejdet er med til at fremme en bæredygtig
tankegang. Forskning viser nemlig, at
børn og unge, der får et tæt forhold til naturen, også er mere tilbøjelige til at værne
om den som voksne.

F OTO : M ORT EN H AT T I N G VO LT EL EN

Som spejdere værner vi om naturen.
Vi inddrager børn og unge i, hvordan og
hvorfor vi træffer bæredygtige valg, og vi
giver dem mulighed for selv at gøre en
forskel for en bedre verden.

FAKTA OG
INSPIRATION
Flere unge bekymrer sig
om klimaet
I 2016 svarede 55 procent
af 18-29-årige, at klimaforandringerne er et “meget
alvorligt” problem. I 2018
steg tallet til 71 procent.
Også befolkningen tager
klimaet alvorligt
I en undersøgelse foretaget i december 2018
pegede 36 procent af de
danske vælgere på miljø
og klima som et af de tre
vigtigste emner op til et
kommende folketingsvalg.
Miljø og klima toppede
dermed listen over vigtige
emner. Bare året før – i
2017 – var det kun 21 procent, der mente, at miljø
og klima burde stå øverst
på dagsordenen.
Kilder: Concito/Analyse
Danmark, Altinget/Norstat
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FLERE
LEDERE

Vi skal tiltrække nye ledere og sikre, at
erfarne ledere fortsat finder vores tilbud
udviklende og meningsfuldt. Det gør vi
ved at skabe attraktive lederfællesskaber og tilbyde forskellige måder at være
engageret på.

år gruppeledere og bestyrelsesformænd peger
på, hvad der står øverst
på ønskelisten, går ét svar
igen: Flere ledere.
Lederne er motoren i spejderarbejdet.
Vil vi lykkes med at skabe flere modige
børn og unge, skal vi også lykkes med at
tiltrække flere ledere og frivillige.
En forudsætning for at blive flere
ledere er gode og attraktive lederfællesskaber. Et godt lederfællesskab er ét,
man bliver glad af at være i og glæder sig
til at bruge tid med. Samtidig er et godt
lederfællesskab attraktivt for andre: Glade
ledere tiltrækker nemmere nye kræfter.

N

Gode lederfællesskaber giver
gode spejderfællesskaber
Som børne- og ungdomsbevægelse skal
vi også turde prioritere fællesskaberne
for unge og voksne. Med lederture,
nytårskure og gode muligheder for at
udvikle sig som leder og frivillig. Det skal
være sjovt, meningsfuldt og udviklende at
være leder.
Når lederne har et godt fællesskab,
smitter det også af på spejderne. Og det
gælder, uanset om man er en flok miniledere, et PLan-team eller arrangerer
centerlejre.
Det smitter både af direkte, fordi
spejderne mærker og efterligner ledernes
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fællesskab. Men også indirekte, fordi
et godt lederfællesskab motiverer den
enkelte leder til at lave spejderarbejde af
høj kvalitet. Det er sjovere at bruge tid på
mødeplanlægning, hive en weekend ud
af kalenderen til en hyttetur eller tage på
lederkursus, når man er en del af et godt
fællesskab.
Åbne fællesskaber
Lokalt og nationalt skal vi åbne os op og
vise flere, hvad vores fællesskab og spejderlivet kan byde på. Selvom vores fællesskab er stærkt, må vi ikke slutte dets
kæde så fast, at vi lukker andre ude. Vi
skal være de gode værter, der tør invitere
andre børn, unge og voksne ind og lade
dem mærke vores fællesskab.
Det lykkes vi med, når vi byder Marias
mor på en kop bålkaffe lige før juniormødet slutter, inviterer lokale børnefamilier til
Sov Ude eller lader seniorerne arrangere
en teambuilding-dag for lokalpolitikerne.
Flere måder at være engageret på
Det er engagementet, der driver værket.
Både i grupper og andre enheder skal vi
derfor åbne op for flere måder at bidrage
på.
Det kan være seniorerne, der jævnligt
arrangerer træklatring for spejderne, men
ikke deltager fast på møderne. Den kreative forælder, der inviteres til at lave et
teaterforløb for minierne. Friluftsnørden,
der gerne vil stå for at oplære nye ledere i
brug af telt og trangia.
Der er mange måder, ledere, forældre
og frivillige kan bidrage til, at spejderarbejdet bliver en succes lokalt og nationalt.
Vi skal gribe de muligheder, der er. Også
selvom det – i første omgang – kun er for
et enkelt møde eller en enkelt arbejdsdag.
Lokalt og nationalt skal vi prioritere, at
alle ledere og frivillige kan bidrage lige
nøjagtig dér, hvor deres engagement
ligger.
Så juniorlederen bruger tid med
spejderne og ikke på at imprægnere
teltene. Så grejnørden bruger tid på at
imprægnere teltene, men ikke på at søge
fondsmidler til nyt grej. Og så den engagerede forælder bruger tid på at søger
fondsmidler til nyt grej, men ikke samtidig
skal være madmor.
Det skal være sjovt, nemt og udviklende at være leder og frivillig.

F OTO : NI E L S BO R U P
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FAKTA OG
INSPIRATION
Manglen på ledere
opleves som største
udfordring
I et spørgeskema blev
gruppeledere, bestyrelsesformænd og divisionschefer spurgt, hvad
de oplevede som de tre
væsentligste udfordringer
i grupperne. Størstedelen
– hele 70 % – pegede
på ‘Mangel på ledere/
frivillige’.
Attraktive fællesskaber
giver vækst
På gruppeniveau er tendensen klar: Spejdergrupper, der har attraktive og
sunde lederfællesskaber,
er ofte grupper i vækst.

Det siger forskerne:
“Positive fællesskaber og
aktiviteter øger i markant
grad vores mentale sundhed og mindsker samtidig
risikoen for social isolation
og ensomhed – og så er
gode sociale netværk
beskyttende mod stress,
angst og depression.”
— Vibeke Koushede, seniorforsker hos Statens
Institut for Folkesundhed
Kilder: ABC for mental
sundhed

F OTO : FR E D ER I K A B IL D GAAR D R O M

Man bliver gladere
af at være leder
Er man som fx spejderleder frivillig én gang
ugentligt, har man dobbelt
så stor chance for at have
optimal mental sundhed.
Dvs. at man har dobbelt
så stor sandsynlighed for
at have det højeste niveau
af positive følelser, velvære og sociale funktioner.
Det viser en undersøgelse
foretaget blandt 14.000
skandinavere gennem projektet
‘ABC for mental sundhed’.

TANKER BAG UDVIKLINGSPLANEN

URBAN
SCOUTING
I byerne er der en tilvækst af børnefamilier, som fortsætter de næste mange
år. Den udvikling skal vi tilpasse os, så vi
også i fremtiden sikrer, at en stor andel
af børn og unge bliver spejdere.

e seneste 10 år er antallet
af indbyggere i og omkring byerne vokset. Over
halvdelen af danskerne
bor nu i byer. Og udviklingen ser kun ud til at fortsætte.
Dermed er der også flere og flere børn,
der vokser op i de store og mellemstore
byer. Med langt til nærmeste bålplads og
skovens dybe stille ro.
Denne urbanisering skaber både udfordringer og muligheder.
Udfordringer, fordi det traditionelle
spejderarbejde ikke direkte kan overføres
til tætbefolkede byområder. Her er hytten
måske et kælderlokale. Raftestativet en
reol. Og den magiske troldeskov en park
oplyst af gadelamper.

D

Byens rum skaber benspænd
Mange af de oplevelser og aktiviteter,
som vi normalt trækker på i naturen, er
ikke til stede i byen. Det koster derfor
kræfter og kreativitet at lave spejderarbejde af høj kvalitet i et urbant miljø.
Dertil kommer, at byområder ofte har
en høj koncentration af andre aktivitetstilbud, mange af dem med nem adgang
og uden traditionel foreningstankegang.

Dette gør, at nogle forældre fx vil stille
høje krav til et tilbud som spejder, men
ikke nødvendigvis forventer at skulle
hjælpe til, når der er arbejdsdag.
Men byområderne giver også muligheder. Her er en høj koncentration af børn
og unge. Her er forældre, der ønsker, at
deres børn oplever en kontrast til bylivet i
form af friluftsliv, fællesskab og udfordringer. Og her er mange andre foreninger og
aktivitetsudbydere, man som gruppe kan
samarbejde med.
Flere spejdergrupper i og omkring de
større byer har børn på venteliste. Nogle
grupper har en venteliste så lang, at den
kunne udgøre flere grupper i sig selv.
Det skal vi finde løsninger på, så alle
børn, der vil være spejdere, kan være
spejdere. Ikke mindst når prognoserne
viser, at endnu flere børn vil bo i byerne i
fremtiden.
Vi skal afprøve nye koncepter for
spejder
Kan man være en spejdergruppe uden
at have anden fast adresse end sin
hjemmeside? Kan man forberede sig
på en fjeldtur, når man normalt mødes i
byens park? Kan man lave orientering i et
industrikvarter eller søaktiviteter på byens
kanal? Kan spejdere i byen og spejdere
på landet blive venskabsgrupper og få
glæde af hinanden?
Skal vi kunne tilbyde spejderlivet til
flere af byens børn og unge, skal vi finde
og afprøve nye koncepter for aktiviteter
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og organisering. Det kunne være at
samarbejde med andre foreninger og
aktivitetsudbydere for at sammensætte
et bredt program. Et forløb i kajak- eller
klatreklubben. Et besøg på genbrugsstationen. Et førstehjælpsmøde med hjælp
fra forælderen, der er sygeplejerske.
Det kunne også være at blive bedre
til at arrangere aktiviteter sammen: En
hyttetur med en venskabsgruppe uden
for byen, eller et natløb arrangeret med
nabogruppen fra et andet af byens
kvarterer.
Aktiviteter, der kan bruges nationalt
Det er ikke sikkert, at det koncept, der
fungerer i Odense, også fungerer i
Kolding. Men så fungerer det måske i
Viborg. Og måden, de organiserer sig på
i Kolding, kan måske bruges på Amager.
På lokalt niveau skal vi prøve ting af, og
på nationalt niveau skal vi dele vores succeser og erfaringer.
Spejderaktiviteter udviklet særligt til
byens rum kan desuden tages i brug over
hele landet og give flere muligheder for
at sammensætte et spændende program.
Uanset om man er landsbygruppe i Himmerland eller har hjemme i
en forstad til København.
Urban Scouting skal ikke være en
nedprioritering af spejderarbejdet andre
steder. Men det skal være et svar på de
udfordringer, vi som spejderbevægelse
står over for, så vi også i fremtiden kan
sikre, at så mange børn og unge som
muligt får del i vores fællesskab.

FOTO: J OH A N STAU NER B IL L
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Både store og mellemstore byer
vokser
Det er ikke kun de største byer i Danmark, der vokser. Danskerne flytter
også i højere grad til de mellemstore
byer. Lokalt er den største by i kommunen vokset mere end de øvrige byer
og landdistrikter i de fleste kommuner,
hvis man ser over de seneste 10 år.
Men har vi da ikke allerede godt fat i
byboerne?
Mange af vores største grupper findes
i de større byområder, ofte med
svimlende medlemstal. Men samtidig
bor der også langt flere børn og unge i
byområderne.
Ser man på, hvor stor en andel af de
lokale børn og unge, der er spejdere,
ligger flere af de større byer faktisk
under landsgennemsnittet.
For både Storkøbenhavn og Aalborg
Kommune er det fx 1,9 % af de
3-16-årige, der er spejdere hos os. Det
er under landsgennemsnittet på
2,1 %. Sammenligner man fx med en
kommune som Guldborgsund på
Lolland-Falster, er det her 2,4 % af målgruppen, der er spejdere hos os.*
Tusinde børn og unge på venteliste
I efteråret 2018 stod over 2.000 børn
og unge på venteliste til at blive
spejdere i Det Danske Spejderkorps.
Det svarer til 30 nye grupper af gennemsnitlig størrelse.
Ikke kun et spejderfænomen
En undersøgelse foretaget af DGI
Storkøbenhavn blandt børnefamilier
viste, at 55,5 % af børnefamilierne i Københavns kommune har prøvet at stå
eller står på venteliste til en idræt til
deres barn/børn. DGI’s rapport peger
på, at ventelisteproblemerne kun vil
stige i fremtiden pga. et stigende antal
børnefamilier.
Kilde: “State of the city”,
rapport fra DGI Storkøbenhavn
*Alle tal fra starten af 2019.
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Tekst i grøn foreslås tillagt udviklingsplanen. Tekst i rød gennemstregning foreslås fjernet fra udviklingsplanen.

JUSTERINGSFORSLAG J1
MODIGE BØRN OG UNGE
Forslag
Der foreslås følgende ændringer
til udviklingsplanen:
MODIGE BØRN OG UNGE
Som spejdere udfordrer vi børn og unge. Hos
os skal børn og unge få mod til at prøve nyt,
mod til at være sig selv og mod på livet.
SÅDAN GØR VI
Hver spejder skal
•	Jævnligt opleve at kunne og turde mere,
end de tror
•	Have konkret medbestemmelse på hvert
møde og hver tur
•	Opleve et rum, hvor det er en god ting at
fejle
• 	
Møde mennesker, der udfordrer og skaber
forståelse for andres og egne meninger
samt ståsted i samfundet og livet

Hver enhed skal
•	Prioritere det lokale lederfællesskab gennem jævnlige ture, uddannelse og lederpleje
•	Have en plan for rekruttering af nye ledere,
herunder for PR, modtagelse og introplaner
•	Åbne spejderfællesskabet op lokalt for
både børn, unge og voksne
Og på nationalt niveau skal vi
• Sikre og udvikle praksisorienteret
lederuddannelse og inspiration med
mulighed for progression, fordybelse og
udvikling med udgangspunkt i Spejderidéen
og Spejdermetoden
• Understøtte udvikling og afholdelse af åbne
arrangementer, der inviterer nye målgrupper ind
• Styrke den lokale lederrekruttering gennem
værktøjer, uddannelse og kampagner
Forslagets stillere og motivation
kan ses under forslag J3.

Hver enhed skal
•	Planlægge og gennemføre aktiviteter og
ture med tilpas udfordring og støtte, så vi
skaber modige børn og unge
•	Udvikle modige og kompetente voksne, der
kan give spejderne ansvar og udfordre dem
•	Skabe et miljø, hvor børn, unge og voksne
oplever en kontrast til skole, job og hverdag

JUSTERINGSFORSLAG J3
URBAN SCOUTING

Og på nationalt niveau skal vi
•	Arbejde for, at børn og unge har en
betydningsfuld stemme i samfundet
•	Tilbyde udfordrende kurser, arrangementer
og ture for spejdere og ledere
•	Arbejde for, at flere børn og unge kan
opleve at være og blive en del af
spejderfællesskabet, lokalt, nationalt
og internationalt

URBAN SCOUTING

Forslagets stillere og motivation
kan ses under forslag J3.

Hver spejder skal:
•	Opleve et varieret og spændende spejderliv, uanset om gruppen har hjemme i land
eller by
•	Prøve spejderaktiviteter og Spejdermetoden tilpasset bymiljøet – hvad end man har
hjemme i en landsby eller en storby
•	Opleve at benytte lokalområdet på andre
måder, end man gør til hverdag, og opdage
nye sider af sin by eller sit lokalområde

JUSTERINGSFORSLAG J2
FLERE LEDERE
Forslag
Der foreslås følgende ændringer
til udviklingsplanen:
FLERE LEDERE
Vi skal tiltrække nye ledere og sikre, at erfarne
ledere fortsat finder vores tilbud udviklende og
meningsfuldt. Det gør vi ved at skabe attraktive lederfællesskaber og tilbyde forskellige
måder at være engageret på.
SÅDAN GØR VI
Hver leder og frivillig skal
•	Opleve at være en del af et anerkendende,
positivt og attraktivt lederfællesskab
•	Føle at tiden brugt på spejder giver værdi
og overskud i hverdagen
•	Have kort vej til ny inspiration, ledelsesudvikling og uddannelse lokalt og nationalt,
samt have gode muligheder for progression
i sin lederrolle

Motivation bag J1, J2 og J3
I foråret 2019 offentliggjorde korpsledelsen sit
udkast til den kommende udviklingsplan for
2020-2024. Siden fremlæggelsen og drøftelsen på divisionsrådsmøder og fællesmøder har
korpsledelsen været i dialog omkring udkastet,
og det er på baggrund af de drøftelser, at vi
gerne vil indstille til, at følgende ændringsforslag indskrives i udviklingsplanen.
Med ændringerne håber vi, at vores værdier
i form af Spejderidéen og Spejdermetoden
træder tydeligere frem. Derudover har det
været en prioritet, at udviklingsplanen fortsat
er overskuelig og til at se gennemført inden for
de kommende fire år.
Forslagsstillere bag J1, J2 og J3
Korpsledelsen
Marcus Fribert Thusgaard, Fæstningsgruppen
Thomas Frisenette, Fortunen Gruppe
Mathilde Røntved Calmar, Marselisspejderne
Laura Stæhr Tranevig, Skjoldmøerne Gruppe
Emilie Vindfeldt-Bottke, Adventuregruppen
Mathias Toldbod Burgaard, Nørresundby
Spejderne
Christian Friis, 1. Birkerød Gruppe
Hans Christian Koch, Antvorskov Division
Rasmus Foss Gerhardt, 4. Hvidovre Søspejder
Gruppe

Forslag
Der foreslås følgende ændringer
til udviklingsplanen:

I byerne sker der nu en stor tilvækst i børnefamilier, som kun vil fortsætte de næste mange
år. Den udvikling skal vi tilpasse os, så vi også
i fremtiden sikrer, at en stor andel af Danmarks
børn og unge bliver spejdere.
SÅDAN GØR VI

Hver enhed skal:
•	Bruge partnerskaber til at skabe et bredt
og varieret aktivitetstilbud, særligt hvis man
ikke selv har adgang til gode faciliteter
•	Tilstræbe at have en venskabsgruppe i et
anderledes miljø end sit eget
•	Arbejde aktivt med at sikre plads til alle de
lokale børn og unge, der vil være spejdere
Og på nationalt niveau skal vi:
•	Prioritere at opstarte nye grupper og støtte
eksisterende, hvor potentialet for nye medlemmer er højt
•	Afprøve nye former for medlemskab og
organisering
•	Lancere aktivitetsmateriale til grupper, som
ikke har egen hytte eller naturområder i
nærområdet

JUSTERINGSFORSLAG J4
LEDELSE GENNEM UDDANNELSE OG NETVÆRK
Forslag
Der foreslås følgende ændringer
til udviklingsplanen:
FLERE LEDERE
Vi skal tiltrække nye ledere og sikre, at erfarne
ledere fortsat finder vores tilbud udviklende og
meningsfuldt. Det gør vi ved at skabe attraktive lederfællesskaber og tilbyde forskellige
måder at være engageret på.
SÅDAN GØR VI
Hver leder og frivillig skal
•	Opleve at være en del af et anerkendende,
positivt og attraktivt lederfællesskab
•	Føle at tiden brugt på spejder giver værdi
og overskud i hverdagen
•	Have kort vej til ny inspiration, ledelsesudvikling og uddannelse lokalt og nationalt,
samt have gode muligheder for progression
i sin lederrolle
Hver enhed skal
•	Prioritere det lokale lederfællesskab
gennem jævnlige ture, uddannelse og
lederpleje
• Prioritere lederudvikling gennem nationale
kursustilbud med fokus på enheds- og gruppeudvikling
•	Have en plan for rekruttering af nye ledere,
herunder for PR, modtagelse og introplaner
•	Åbne spejderfællesskabet op lokalt for
både børn, unge og voksne
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Og på nationalt niveau skal vi
•	Sikre og udvikle praksisorienteret uddannelse og inspiration med mulighed for
progression, fordybelse og udvikling med
udgangspunkt i Spejderidéen og Spejdermetoden
•	Understøtte udvikling og afholdelse af åbne
arrangementer, der inviterer nye målgrupper ind
•	Styrke den lokale lederrekruttering gennem
værktøjer, uddannelse og kampagner
•	
Etablere og facilitere lokale Gruppeledernetværk i samarbejde med divisionerne,
med fokus på gruppeudvikling, lederrekruttering og lokale forhold
•	
Prioritere uddannelse af frivillige nationale
trænere, med fokus på gruppeudvikling,
Spejderidé samt ungdomskurser
•	
Udvikle, etablere og sikre driften af lokal
træning for nye ledere i Spejderidéen, heri
Spejdermetoden samt vores Program
Motivation
På nuværende tidspunkt har vi et stærkt tilbud
af kurser i Det Danske Spejderkorps. Vi anser
kurser med fokus på gruppeudvikling og
Spejderidéen samt vores ungdomskurser for
værende centrale i forhold til at drive vores bevægelse videre. Vores nationale kurser er dér,
hvor vi har størst mulighed for at udvikle vores
ledere, samt komme i dialog om, hvad gruppernes udfordringer er. Kurserne uddanner også i
vores idégrundlag, hvordan vi bedriver ledelse
i en frivillig bevægelse, samt hvordan vi skaber
bæredygtige grupper i en passende størrelse,
der formår at forny sig selv og skifte ledere
løbende. Disse kurser skal prioriteres og
passes på samt videreudvikles, så flere ledere
kommer på kursus, og så kurserne bliver ved
med at kunne løse ledernes og gruppernes
udfordringer.
Vi ønsker derfor et større fokus på vores kurser
til børn, unge og voksne i vores udviklingsplan.
Vi ønsker at prioritere uddannelsen af flere
nationale trænere i Det Danske Spejderkorps,
således at vi kan skabe flere kurser af høj
kvalitet, som bliver afholdt hyppigere og flere
steder i landet. Heri ønsker vi også at prioritere udviklingen af de nuværende kurser og
skabe rum for, at disse kurser kan udvikle sig
løbende, i takt med at gruppernes omverden
ændres. Vi håber endvidere på, at grupperne
vil være med til at prioritere lederudvikling
gennem brug af de nationale kursustilbud –
Der skal være deltagere, før vi kan afholde
kurserne.
Vi vil gerne ruste den nuværende og de kommende generationer af frivillige i vores korps
endnu bedre. De unge og voksne frivillige, der
leverer et frivilligt arbejde i regi af Det Danske
Spejderkorps’ nationale organisation, skal
opleve, at vi anser deres bidrag som værdifuldt
for bevægelsen, og at vi gerne vil bidrage
til deres udvikling, således at de på sigt kan
påtage sig andre opgaver i vores bevægelse.
Derfor vil vi bidrage til at uddanne disse unge
og voksne gennem den nationale organisation.
Vi ser de nationale trænere som værende de
frivillige, der laver uddannelse for ledere på
tværs af divisioner og grupper i regi af Det
Danske Spejderkorps’ nationale organisation.
Vi mener også, vores gruppeledere skal
prioriteres. Vi ved, at nogle divisioner i Det
Danske Spejderkorps allerede har etableret et

gruppeledernetværk – dette vil vi gerne have
udbredt til hele landet, drevet af den nationale
organisation i tæt samarbejde med divisionerne. Disse Gruppeledernetværk skal have
fokus på gruppeudvikling, lederrekruttering
samt lokale forhold og skal faciliteres af den
nationale organisation og/eller divisionerne.
Det Danske Spejderkorps har i 2016 udgivet
en publikation kaldet “Den gode division”,
der netop omtaler Gruppeledernetværk. Vi
ønsker mere fokus herpå, samt at støtte op om
divisionerne i etableringen og faciliteringen af
disse netværk.
Til sidst ønsker vi også at sætte fokus på
træning af vores Spejderidé. Allerede på
nuværende tidspunkt oplever flere grupper tilgang af nye ledere, både i form af nuværende
og tidligere spejdere, samt forældre og andre
voksne, der søger nye udfordringer. Vi ønsker,
at der lokalt bliver etableret kurser med fokus
på træning i Spejderidéen for at styrke forståelsen af, hvorfor vi bedriver spejderarbejde, og
hvordan vi arbejder med udviklingen af børn
og unge. Hertil ønsker vi også en introduktion
til korpsets program. Vi forestiller os, at kurserne kan finde sted over et par aftener eller
som heldagsforløb.
Forslagsstillere
Marcus Fribert Thusgaard, Fæstningsgruppen
Thomas Frisenette, Fortunen Gruppe
Ea Skelgaard Forchhammer,
Hedehusene Gruppe
Jens Christian Damborg,
Kaj Lykke-Bramming Gruppe
Kathrine Marcussen, Bent Byg
Adele Dybkjær Skøttegaard,
Grøndalsgruppen Fyn
Sisse Søndergaard, Vesterhavsgruppen
Bent Villum Sejersen, 1. Tranbjerg
Korpsledelsens kommentarer
Korpsledelsen støtter ikke forslaget.
Det har været en vigtig prioritering i processen
omkring udviklingsplanen, at den færdige
plan skulle være lettilgængelig og inspirere
til handling. Det betyder fx, at det har været
vigtigt ikke at have for mange punkter, men at
have de vigtigste med. Sådan tror vi på, at vi
sammen kommer bedst i mål. Vi mener, at de
punkter, der er i planen nu, sætter den helt rigtige ramme om arbejdet de næste 4 år. Derfor
støtter korpsledelsen ikke ændringsforslagene
til udviklingsplanen.

JUSTERINGSFORSLAG J5
MODIGE BØRN OG UNGE
– VORES RØDDER
Forslag
Der foreslås følgende ændringer
til udviklingsplanen:
MODIGE BØRN OG UNGE
Som spejdere udfordrer vi børn og unge. Hos
os skal børn og unge få mod til at prøve nyt,
mod til at være sig selv og mod på livet.

SÅDAN GØR VI
Hver spejder skal kan se frem til
•	jævnligt at opleve at kunne og turde mere,
end de tror
•	
at have konkret medbestemmelse på hvert
møde og hver tur
•	
at opleve et rum, hvor det er en god ting at
fejle
•	
at møde mennesker, der udfordrer og skaber forståelse for andres og egne meninger
samt ståsted i samfundet og livet
Hver enhed skal
•	Planlægge og gennemføre aktiviteter og
ture med tilpas udfordring og støtte, så vi
skaber modige børn og unge
•	Udvikle modige og kompetente voksne, der
kan give spejderne ansvar og udfordre dem
•	Skabe et miljø, hvor børn, unge og voksne
oplever en kontrast til skole, job og hverdag
Og på nationalt niveau skal vi
•	Arbejde for, at børn og unge har en betydningsfuld stemme i samfundet
•	Tilbyde udfordrende kurser, arrangementer
og ture for spejdere og ledere
•	Arbejde for, at flere børn og unge kan opleve at være og blive en del af spejderfællesskabet, lokalt, nationalt og internationalt
Forslagets stillere og motivation
kan ses under forslag J9.

JUSTERINGSFORSLAG J6
VILDSKAB I NATUREN
– VORES RØDDER
Forslag
Der foreslås følgende ændringer
til udviklingsplanen:
VILDSKAB I NATUREN
Vi bliver glade af at være i naturen, og vi bliver
glade af at bevæge os. Som spejdere skal vi
gøre begge dele.
SÅDAN GØR VI
Hver spejder skal kan se frem til
•	
at opleve både det vilde og det stille
friluftsliv
• at have få pulsen op på hvert møde
• at opleve, at spejder- og friluftsfærdigheder
bruges på ture og lejre
Hver enhed skal
•	Være ude mindst én gang på hvert møde
•	
Prioritere, at spejdere og ledere kan specialisere sig i forskellige friluftsdiscipliner (fx
træklatring, kano, orientering)
•	
Prioritere, at spejdere og ledere bliver
inspireret til at udforske Spejdermetodens
anvendelse i naturen, med afsæt i vores
program
•	Dyrke turlivet for alle aldre
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Og på nationalt niveau skal vi
•	Udvikle tidssvarende faciliteter, der giver
medlemmer og befolkning mulighed for at
dyrke friluftslivet – både det brede og det
specialiserede
• Sikre udviklende tilbud, hvor ledere bliver
fortrolige med friluftslivet, så de kan inspirere andre
•	
Sikre udviklende tilbud, hvor ledere bliver
fortrolige med Spejdermetodens anvendelse i naturen, så de kan inspirere andre
•	Sikre aktivitetsbaseret adgang til naturen i
og uden for Danmark
Forslagets stillere og motivation
kan ses under forslag J9.

JUSTERINGSFORSLAG J8
FLERE LEDERE
– VORES RØDDER
Forslag
Der foreslås følgende ændringer
til udviklingsplanen:
FLERE LEDERE
Vi skal tiltrække nye ledere og sikre, at erfarne
ledere fortsat finder vores tilbud udviklende og
meningsfuldt. Det gør vi ved at skabe attraktive lederfællesskaber og tilbyde forskellige
måder at være engageret på.
SÅDAN GØR VI

JUSTERINGSFORSLAG J7
BÆREDYGTIGHED
I BØRNEHØJDE
– VORES RØDDER
Forslag
Der foreslås følgende ændringer
til udviklingsplanen:
BÆREDYGTIGHED I BØRNEHØJDE
Som spejdere værner vi om naturen. Vi inddrager børn og unge i, hvordan og hvorfor
vi træffer bæredygtige valg, og vi giver dem
mulighed for selv at gøre en forskel for en
bedre verden.
SÅDAN GØR VI
Hver spejder skal kan se frem til
•	
at opleve selv at kunne gøre en positiv
forskel for naturen og kloden
• at opleve en tilgang til klima- og miljøkrisen
præget af konkret handling, nysgerrighed
og optimisme
•	
at få mulighed for at opleve og reflektere
over storheden af naturens verden
Hver enhed skal
•	Indtænke bæredygtighed i enhedens mad,
transport og grej
•	Efterleve principperne om sporløs færdsel i
naturen
•	Afprøve nye løsninger på klima- og miljøkrisen, fx ved at indgå i lokale deleøkonomiske
tiltag
Og på nationalt niveau skal vi
•	Udvikle aktiviteter og viden om bæredygtigt
spejderarbejde, som kan bruges på møder
og ture
•	Indtænke bæredygtighed på kurser, arrangementer, lejre og på korpsets ejendomme
•	Være i front inden for bæredygtighed i
børne- og ungehøjde, bl.a. i overensstemmelse med FN’s 17 Verdensmål og inden
for de rammer, som Spejderne og verdensorganisationerne (WOSM & WAGGGS)
inspirerer til
Forslagets stillere og motivation
kan ses under forslag J9.

Hver leder og frivillig skal kan se frem til
•	
at opleve at være en del af et anerkendende, positivt og attraktivt lederfællesskab
• at føle at tiden brugt på spejder giver værdi
og overskud i hverdagen
•	
at have kort vej til ny inspiration, ledelsesudvikling og uddannelse lokalt og nationalt,
samt at have gode muligheder for progression i sin lederrolle
Hver enhed skal
•	Prioritere det lokale lederfællesskab gennem jævnlige ture, uddannelse og lederpleje
•	Have en plan for rekruttering af nye ledere,
herunder for PR, modtagelse og introplaner
•	Åbne spejderfællesskabet op lokalt for
både børn, unge og voksne
Og på nationalt niveau skal vi
•	Sikre og udvikle praksisorienteret uddannelse og inspiration med mulighed for
progression, fordybelse og udvikling med
udgangspunkt i Spejderidéen og Spejdermetoden
•	Understøtte udvikling og afholdelse af åbne
arrangementer, der inviterer nye målgrupper ind
•	Styrke den lokale lederrekruttering gennem
værktøjer, uddannelse og kampagner
Forslagets stillere og motivation
kan ses under forslag J9.

JUSTERINGSFORSLAG J9
URBAN SCOUTING
– VORES RØDDER
Forslag
Der foreslås følgende ændringer
til udviklingsplanen:
URBAN SCOUTING
I byerne sker der nu en stor tilvækst i børnefamilier, som kun vil fortsætte de næste mange
år. Den udvikling skal vi tilpasse os, så vi også
i fremtiden sikrer, at en stor andel af Danmarks
børn og unge bliver spejdere.

SÅDAN GØR VI
Hver spejder skal kan se frem til
•	
at opleve et varieret og spændende spejderliv, uanset om gruppen har hjemme i land
eller by
• at prøve spejderaktiviteter tilpasset
bymiljøet – hvad end man har hjemme i en
landsby eller en storby
•	
at opleve at benytte lokalområdet på andre
måder, end man gør til hverdag, og opdage
nye sider af sin by eller sit lokalområde
Hver enhed skal
•	Bruge partnerskaber og Spejdermetoden til
at skabe et bredt og varieret aktivitetstilbud,
særligt hvis man ikke selv har adgang til
gode faciliteter
•	Tilstræbe at have en venskabsgruppe i et
anderledes miljø/land end sit eget
•	Arbejde aktivt med at sikre plads til alle de
lokale børn og unge, der vil være spejdere
Og på nationalt niveau skal vi
•	Prioritere at opstarte nye grupper og støtte
eksisterende, hvor potentialet for nye medlemmer er højt
•	Afprøve nye former for medlemskab og
organisering
•	Lancere aktivitetsmateriale til grupper, som
ikke har egen hytte eller naturområder i
nærområdet
Motivation bag J5, J6, J7, J8 og J9
(“Vores rødder – Spejderidéen i fokus”)
Som spejdere er det, der gør os forskellige
fra fodbold- eller orienteringsklubben i vores
lokalområde, at vores arbejde med børn og
unge tager afsæt i vores idégrundlag – Spejderidéen. Spejderidéen beskriver, hvorfor vi
bedriver spejderarbejde, og hvordan vi bedriver spejderarbejde – nemlig gennem vores
Spejdermetode, der består af 7 ligestillede
elementer. Disse 7 elementer udgør tilsammen
det, vi kender som “Spejderarbejde”, når de
bliver sat i spil på en lejr sammen, eller gennem et forløb i vores patrulje. Hvis vi fjerner
“patruljer” fra vores metode, har vi svært ved
at se spejderarbejdet. Ligesådan har vi det
med “friluftsliv” og “learning by doing”. Vi
ønsker at udforske, hvordan vi i endnu højere
grad kan sætte Spejderidéen og vores metode
i spil i naturen – det kan godt være gennem
at sejle kajak eller træklatre – men det er
ikke dét, at sejle eller klatre, der i givet fald
er formålet. Vi vælger i det tilfælde aktivt at
bruge kajakaktiviteten til at styrke patruljen og
sammenholdet. Efterhånden, som spejderne
bevæger sig fremad, lærer de mere og mere,
og til sidst kan de lære fra sig til nogle unge,
der måske ikke er spejdere. Derfor har vi
foreslået, at det i vores udviklingsplan bliver
“Spejdermetodens udfoldelse i naturen”, der
kommer i fokus, frem for kun “friluftsliv” (der er
et af de 7 delelementer i Spejdermetoden). Det
er således stadig muligt at arbejde med friluftsliv i relation til udviklingsplanen – det skal blot
kobles op på Spejdermetoden.
For at støtte op om en udforskning af vores
Spejderidé og -metode, ønsker vi ligeledes, at
der etableres særskilt træning i Spejderidéen
for ledere på alle niveauer, for at sikre størst
mulig deling og udvikling af hvordan vi anvender vores idegrundlag.
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Som medlem i Det Danske Spejderkorps er
vi også medlemmer i hhv. World Association
of Girl Guides and Girl Scouts (WAGGGS,
pigerne) samt World Organization of the Scout
Movement (WOSM, drengene). WAGGGS og
WOSM er de to verdensspejderorganisationer,
der arbejder for udbredelsen af spejderarbejdet på verdensplan, og de bliver set som
værende verdens største fredsbevarende
organisationer. Den internationale dimension i
Spejderarbejdet, at vi “møder omverden med
forståelse og nysgerrighed i forhold til andres
kultur og historie”, ser vi som værende et
særdeles spændende element i éns rejse som
spejder.
Vores formål nævner specifikt, at vi udvikler
børn og unge til at tage et medmenneskeligt
ansvar i det danske samfund og ude i verden
– dette vil vi gerne understøtte med vores
ændringer i udviklingsplanen. Vi ønsker, at
alle spejdere får muligheden for at mærke, at
de som spejdere er en del af et globalt fællesskab, at møde spejdere fra andre dele af
verden samt deltage i internationale lejre og
events, m.m. Det kan både være centerlejren
på Stevninghus eller Kulsø Spejdercenter
med deltagere fra Holland og Østrig, den
Europæiske Jamboree, en Verdensjamboree,
Tænkedag eller et JOTA/JOTI arrangement.
Naturen i Danmark er én ting, men så snart vi
tager på fjeldtur til Norge, spejderlejr i Irland
eller noget tredje, så ændrer naturen sig drastisk, og vi skal lære, hvordan vi gebærder os i
andre landes natur. Derfor ser vi gerne, at der
på nationalt plan sættes fokus på internationale oplevelser i andre lande, således at vores
spejdere får muligheden for at opleve naturen
og kulturen i andre lande.
I vores Lov og Løfte omtaler vi det, at “værne
om naturen”. Som ramme er naturen et af de
bedste steder at sætte vores Spejdermetode
i spil – og lige præcis derfor skal vi værne om
den. FN’s 17 verdensmål sætter blandt andet
fokus på bæredygtighed og at værne om
naturen. Dette ser vi gerne, at den nationale
organisation sætter fokus på, og at der udvikles yderligere materiale til brug i grupperne
– netop i børne- og ungehøjde, som skrevet i
den originale udviklingsplan. Vi vil dog gerne
være endnu mere ambitiøse. Vi ser gerne, at
vi sammen med de to verdensspejderorganisationer står i front for arbejdet med implementeringen af de relevante verdenssmål. Med
andre ord ønsker vi at være dem, der “gør,
hvad vi siger” (practice what you preach), og
komme med konkrete forslag til, hvordan vi går
fra Verdensmål til aktiviteter for børn og unge,
der sætter fokus på, hvordan vi opnår målene.
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Forslagsstillere bag J5, J6, J7, J8 og J9
(“Vores rødder – Spejderidéen i fokus”)
Marcus Fribert Thusgaard, Fæstningsgruppen
Thomas Frisenette, Fortunen Gruppe
Ea Skelgaard Forchhammer,
Hedehusene Gruppe
Nikoline Wøldicke Larsen, 1. Glostrup Gruppe
Jens Christian Damborg,
Kaj Lykke-Bramming Gruppe
Kathrine Marcussen, Bent Byg
Adele Dybkjær Skøttegaard,
Grøndalsgruppen Fyn
Sisse Søndergaard, Vesterhavsgruppen
Bent Villum Sejersen, 1. Tranbjerg
Korpsledelsens kommentarer til
J5, J6, J7, J8 og J9
Korpsledelsen støtter ikke forslagene.
Det har været en vigtig prioritering i processen
omkring udviklingsplanen, at den færdige
plan skulle være lettilgængelig og inspirere
til handling. Det betyder fx, at det har været
vigtigt ikke at have for mange punkter, men
at have de vigtigste med. Sådan tror vi på, at
vi sammen kommer bedst i mål. Vi mener, at
de punkter, der er i planen nu, sætter den helt
rigtige ramme om arbejdet de næste 4 år.
Derfor støtter korpsledelsen ikke ændringsforslagene til udviklingsplanen.
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BESLUTNINGSFORSLAG B1
NYE VEJE FOR
DIVISIONSARBEJDET
Forslag
Korpsledelsen arbejder for at støtte divisioner,
som ønsker at afprøve frivillige, netværksbaserede samarbejdsformer som alternativ til
divisionsarbejdet, hvilket kan bane vejen for, at
divisionsarbejdet kan tilpasses vilkår og behov
forskellige steder i landet.
Motivation
I dag er der heldigvis mange divisioner, som
har et stærkt og godt samarbejde om fx
fælles spejderarrangementer, ledertræning
og gruppeudvikling. Dette forslag har ingen
intentioner om at ændre på det værdifulde
samarbejde, som findes i disse divisioner.
Vores forslag er rettet mod divisioner, som
kæmper for at overholde formelle regler
for divisionsarbejdet, og som samtidig er
udfordret af geografiske afstande, gruppernes
størrelse og sammensætning og mangel på
lokale ildsjæle, der brænder for det klassiske
divisionsarbejde.
Med dette forslag ønsker vi at give divisioner,
som ønsker det, en mulighed for, at grupperne
i fællesskab kan sætte fokus på det, der giver
værdi for spejderarbejdet lokalt. Hos os, i
Vestjyske Division, er det den fælles divisionsturnering med Klit Division, der er vigtig. I
andre divisioner kan netværksdannelse med
grupper på tværs af spejderkorpsene måske
være det, der giver mere dynamik i det lokale
spejderarbejde. Man kan også forestille sig
netværksdannelse omkring bestemte aktiviteter som adventurespejd eller seniorarbejde
mv. som alternativer til det klassiske divisionsarbejde.
Vi argumenterer for, at det skal være muligt
at eksperimentere med at omdanne divisionerne til mere fleksible og netværksbaserede
fællesskaber, uden formelle krav til valg af
divisionsledelse, afholdelse af divisionsråd
og aflæggelse af divisionsregnskab. Disse
strukturer bidrager ikke nødvendigvis til det
gode spejderarbejde på medlemsniveau, og
efterhånden er det også tømt for mere formelle
opgaver. Samtidig ønsker vi muligheden for
at organisere samarbejdet mellem grupperne
baseret på interesser og tilstedeværende
ressourcer, så vi holder fokus på det, der
forbedrer spejderarbejdet lokalt.
Forslagsstillere
Stig Andreassen, Storaa Gruppe
Anne Højager Nielsen, Vestjyske Division
Carina H. Mølgaard, Krogsdal Gruppe
Annitta Hansen, Struer Spejderne
Anni Kristensen, Holstebro Spejderne
Stinne Lykke Nordvig, Thøger Larsen Gruppe
Korpsledelsens kommentarer
Korpsledelsen støtter forslaget.
For rigtig mange spejdere er divisionen det første møde med spejdere ude for gruppen. Det
kan være oplevelsen af at stå til divisionsturneringen og opleve, at man er en del af noget
større. Det er en vigtig del af spejderarbejdet,
for det er herigennem, vi styrker børn og unges
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fællesskabsfølelse og samfundsansvar.
Desværre er der ikke lige muligheder for at
tilbyde disse større, regionale fællesskaber,
blandt andet fordi vores nuværende model for
divisioner udelukkende har et geografisk afsæt. Ligesom forslagsstillerne er korpsledelsen
nysgerrig på forskellige måder at tilbyde vores
børn og unge de større, lokale oplevelser.
Korpsledelsen er opmærksom på, at det
med det nuværende regelsæt er muligt at
dispensere og på anden vis give mulighed for
at strukturere gruppers samarbejde i nære behov. Samtidig synes vi, at vi her har mulighed
for at være nysgerrige på hinanden og lære af
dette initiativ.

skulle være museumsaktiviteter på Holmen.
Denne beslutning blev meddelt gennem en
pressemeddelelse, der blev uddelt på mødet
og oplyst, at den ville blive udsendt samme
aften.

BESLUTNINGSFORSLAG B2
VIDEREFØRELSE AF
KORPSMUSEUM
Forslag
Det pålægges korpsledelsen inden Korpsrådsmødet 2020 at videreføre Det Danske Spejderkorps’ Korpsmuseum gennem en offentlig
tilgængelig udstilling centralt beliggende, samt
sikre en løbende fortsat indsamling, registrering og formidling af DDS’ historie til brug for
også de fremtidige generationer.
Motivation
I 1973/74 blev der nedsat et museumsudvalg
som følge af sammenslutningen af DDS (drenge) og DDP (piger) med henblik på at oprette
museum og arkiv. Det førte til, at der i 1977 blev
etableret en permanent korpsudstilling.
Korpsmuseet flyttede i 1979 til lokaler i korpskontoret i Lundsgade, og museet blev optaget
i Dansk Kulturhistorisk Museumsforening (og
siden i Organisationen af Danske Museer
(ODM)). I 1998 flyttede Korpsmuseet med
korpskontoret til Holmen og indrettede udstilling i lokaler der.
I 2000 vedtog korpsledelsen et kommissorium
for Korpsmuseet. Heraf fremgår bl.a. “at
museet er en del af DDS og har hjemsted på
Holmen. Museets økonomi dækkes af korpset”. Dette kommissorium ses ikke ophævet
eller ændret.
I perioden siden 1973 har DDS Spejdermuseum indsamlet, registreret og formidlet
den samlede spejderhistorie dækkende Det
Danske Spejderkorps (de gule drenge), Det
Danske Pigespejderkorps (de blå piger) og
det sammensluttede fælleskorps Det Danske
Spejderkorps.
Spejdermuseet havde i 2017 i alt 1.620
besøgende. Hertil kommer en lang række
forespørgsler fra spejdergrupper og enkeltpersoner vedr. spejderhistoriske emner, herunder
i forbindelse med jubilæer mv.
Den 17. august 2018 blev der på Spejdermuseets initiativ afholdt et møde med DDS’ generalsekretær om det fremtidige samarbejde. På
mødet meddelte generalsekretæren uvarslet,
at Spejdermuseet skulle lukke og være ude af
lokalerne senest den 1. november 2018. Efter
denne dato ønskede korpsledelsen ikke, at der

Der har siden været flere møder med generalsekretæren og/eller en konsulent om, hvad der
skulle ske med DDS’ store samling af unikke
historiske spejdereffekter, der dels var udstillet
på Spejdermuseet, dels var arkiveret og blev
opbevaret i Spejdermuseets arkiv.
Dette er fortsat p.t. uafklaret. Der er aftalt en
midlertidig opbevaring på et lager hos Spejder
Sport af en række effekter fra udstillingen.
Denne midlertidige opbevaring udløber i
2020. Hvad der herefter skal ske med effekterne, er ikke besluttet/ikke oplyst. Det samme
gælder de effekter, der fortsat befinder sig på
Spejdermuseets arkiv på Holmen.
Spejdermuseum Holmen var landets eneste
DDS korpsmuseum. Der er en række lokale
spejdermuseer, der har forskellig organisering
og tilhørsforhold. Men der var kun ét landsdækkende korpsmuseum. Korpsmuseet havde
til opgave ifølge sit kommissorium at samle,
registrere og udstille ting, herunder at samle
oplysninger med tilknytning til Spejderbevægelsen.
Det er vores opfattelse, at en formidling af vores fælles spejderhistorie/DNA ikke kan finde
sted uden en egentlig offentlig tilgængelig
udstilling. En sådan udstilling skal selvfølgelig
kombineres med andre formidlingsformer,
herunder digitale former.
Museets offentlige tilgængelighed er et af
dets mest markante udtryk. Et museum er ikke
et museum uden et udstillingssted. Hvis ikke
der findes lokaler til at huse spejdermuseets udstillingsgenstande, vil spejdermuseet
ikke længere kunne være med i ODM, og
adgangen til museets registreringer af data
om spejderhistoriske genstande vil derved
forsvinde. Digital formidling og tilgængelighed
er nøgleord, men ligesom det at være spejder
er noget, som man skal ud og opleve med jord
under neglene, er den levende spejderhistorie
ligeledes noget, som man bedst oplever fysisk.
Hvis ikke der nu tages initiativ til fortsat at
sikre en indsamling, registrering og formidling
af spejderhistoriske effekter, er der ingen,
der gør det på et landsdækkende og centralt
niveau. Dette vil medføre et uopretteligt historietab for hele Det Danske Spejderkorps og
spejderbevægelsen som sådan.
Til dette forslag er der forskellige bilag mv.
De kan findes på dds.dk/krm.
Forslagsstillere
Ole Dalskov, Ege Division
Dorthe Philipsen, Amager Division
Sidse Wiik, Stenlændernes Gruppe
Thomas Frisenette, Fortunen Gruppe
Dea Frøding Skipper, Alugod Gruppe
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Korpsledelsens kommentarer
Korpsledelsen støtter ikke forslaget.
Vores korps har stærke rødder forankret i vores fælles historie. Der er mange frivillige rundt
omkring i landet, der hvert år fordyber sig i at
bevare og formidle vores fælles historie. Således kan man flere steder i Danmark besøge
spejdermuseer. Blandt andet Nordjysk Spejdermuseum i Aalborg, Stenlændernes Spejdermuseum i Stenløse, Spejdermuseet Århus,
m.fl. Nogle museer er forankret udelukkende
i Det Danske Spejderkorps, andre museer er
tværkorpslige. Dertil har Det Danske Spejderkorps et arkiv over en lang række historiske
spejdereffekter, der fortsat er på Holmen, og
som korpsledelsen ingen intentioner har om at
rykke eller lukke.
Korpsledelsens beslutning om Spejdermuseum
Holmen tager afsæt i økonomi. Lokalerne på
Holmen er attraktive i forhold til at skabe lejeindtægter og samle nogle af vores vigtigste
samarbejdspartnere. Korpsledelsen arbejder
hårdt for en økonomisk ansvarlig politik og ønsker derfor at fastholde beslutningen om Spejdermuseum Holmen. Korpsledelsen foreslår,
at folk med særlig interesse for Spejdermuseet
arbejder på en selvfinansierende model, alternativt at de nuværende spejdermuseer styrker
samarbejdet med henblik på fortsat at bevare
vores fælles historie. Korpsledelsen afsatte
sidste år 25.000 kr. til projektet. De er fortsat
til rådighed.
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RESOLUTIONSFORSLAG

RESOLUTIONSFORSLAG R1
ALLE FRIVILLIGE I
DET DANSKE SPEJDERKORPS
DELTAGER I EN UDVIKLINGSAKTIVITET HVERT ÅR

RESOLUTIONSFORSLAG R2
KOMMUNER

Resolution
I Det Danske Spejderkorps mener vi, at hver
enhed skal tage ansvar for, at alle frivillige
mindst en gang årligt oplever en udviklingsaktivitet, hvor de udvikler sig som spejderledere.
Vi mener, at man som leder hvert år skal have
ny viden og inspiration for at kunne skabe et
udviklende og trygt miljø med godt samvær
og engagerende aktiviteter, der udvikler spejderne og fællesskabet.
Som leder påtager man sig et ansvar for at
udvikle børn og unge gennem aktiviteter,
oplevelser og udfordringer. Men både erfarne
og nye ledere kan overse vigtigheden i løbende at udvikle sig, fordi man har travlt med
at udvikle andre. Derfor er det vigtigt med et
venligt skub, der giver lyst til udvikling sammen med andre lederkolleger. Denne udvikling
kan foregå på mange måder, fx i form af gode
dialoger med lederkolleger eller i deltagelse i
kurser. Ved at vi tager ansvar i fællesskab, kan
vi bedre lykkes med formålet.
Motivation
Vi har i årevis haft en dialog i korpset om, hvorvidt vi kan stille krav til frivillige, og hvordan vi
skal følge op på kravene. Vi har tidligere lagt
ansvaret hos den enkelte, hvor man med en
underskrevet ledererklæring lover at tage på
kursus hvert år. Vi kan dog konstatere, at de
færreste deltager i kurser årligt. Med denne
resolution ønsker vi at give plads til en vigtig
dialog for korpset og håber, vi fælles kan få
formuleret, hvilke krav vi ønsker at stille til
hinanden.
Forslagsstillere
Korpsledelsen

Resolution
Kommuner er en af de vigtigste samarbejdspartnere for de lokale grupper og divisioner
i Det Danske Spejderkorps. Grupperne er
afhængige af kommunernes velvilje og
forståelse for de rammer, som er nødvendige
for at kunne lave godt spejderarbejde, der
udvikler børn og unge til selvstændige og
aktive samfundsborgere. I DDS har vi en lang
og god tradition for et stærkt samarbejde mellem grupper og kommuner over hele Danmark.
Langt de fleste kommuner er lydhøre og
kender vigtigheden af det frivillige Danmark.
Dét samarbejde ønsker vi at styrke.
Motivation
I Det Danske Spejderkorps arbejder over
6.000 voksne med at udvikle 30.000 børn
over hele Danmark. Det gør de frivilligt, fordi
ansvaret for den næste generation er hjerteblod for spejderne. Spejderlederne bruger
bedst tiden med børn og unge i naturen og
ikke på at opfylde dokumentationskrav. I de
seneste år er lov- og dokumentationskravene
forøget for alle frivillige spejdergrupper i
Danmark.
Kommunerne har vidt forskellige dokumentations- og regnskabskrav. Det gør det besværligt
at have ét fælles regnskabs- og medlemssystem for hele Det Danske Spejderkorps. Der er
et behov for, at man ensretter krav og åbner op
for, at kommunerne kan indgå 2- eller 4-årige
aftaler om refusion af uddannelse eller lokalestøtte for de spejdergrupper, der har været
aktive i lokalmiljøet i en lang årrække.
I Det Danske Spejderkorps oplever oplever vi
begrænset inddragelse i de administrative ændringer, der rammer os: Nogle samråd fungerer
godt som samarbejdsforum med kommunen,
mens andre kommuner ændrer regnskabs- og
dokumentationskrav med få måneders varsel.
Seneste eksempel er Københavns Kommune,
der meddelte ændringer i retningslinjerne for
støtte til folkeoplysning i november måned
2018, med effekt fra januar 2019.
Kommunerne bør i regi af KL og med støtte
fra Det Danske Spejderkorps, sammen med
Dansk Ungdoms Fællesråd og lokale Samråd,
arbejde på at standardisere de administrative
og dokumentationsmæssige krav, så det bliver
nemmere for den enkelte gruppe.
Forslagsstillere
Korpsledelsen
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OPLYSNINGER
Hvor
Korpsrådsmøde 2019 foregår på Hotel
Legoland og i Lalandia Billunds sportshal.
Vi begynder på Hotel Legoland fredag
aften og slutter i Lalandiahallen søndag
eftermiddag. Der er ganske kort transport
mellem Lalandia og Hotel Legoland.
Distancen kan klares til fods på ca. 10-15
minutter, men tager vel kun 4-5 minutter,
hvis du medbringer din cykel. I løbet af
Korpsrådsmøde 2019 kommer vi til at
være både indendørs og udendørs. Husk
derfor at medbringe tøj til vejret.
Du kan komme med offentlig transport
til både Lalandia og Hotel Legoland. Der
er bus fra Vejle Station til Billund Lufthavn, som stopper ved begge lokaliteter.
Hvis du kører i bil til Billund, kan du
parkere gratis på Hotel Legoland Castle
og ved Hotel Legolands p-pladser. Vær
opmærksom på, om du holder på en
p-plads, som ikke tilhører Hotel Legoland,
for p-vagten er flittig. Hvis du ønsker at
parkere ved Lalandia, kan du benytte
betalingsparkeringen der.

Overnatning
På Korpsrådsmøde 2019 er der to muligheder for indkvartering fredag den 15.
november til søndag den 17. november.
1.	I eget medbragt telt eller campingvogn
(ingen mulighed for strøm) på hhv.
græsplænen og parkeringspladsen
bag Legoland Castle Hotel – der er
toilet og bad til rådighed på hotellet.
2.	På flersengsværelse på Hotel Legoland eller Legoland Castle Hotel.
Som noget nyt i år har vi et tilbud om, at
hvis man finder en sovegruppe på i alt 5
personer, kan vi garantere, at I kommer til
at sove på samme værelse på Korpsrådsmøde 2019, hvis I angiver navnene på
ALLE 5 personer i tilmeldingen. Du kan
redigere din tilmelding i Medlemsservice
frem til tilmeldingsfristen. Herefter kan vi
ikke ændre på sovegrupper.
Bemærk, at der ikke indgår aftensmad
fredag aften i prisen for deltagelse på
Korpsrådsmøde 2019. Dog kan man
tilkøbe en dinnerbuffet (pris kr. 170,-)
ved tilmelding inden fristen 27. oktober.
Hvis du tilvælger aftensmad fredag
aften, tillægges prisen din endelige pris i
afregningen.

Hotel Legolands adresse er:
Åstvej 10, 7190 Billund.
Legoland Castle Hotel ligger lige ved
siden af Åstvej 20.
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Tilmelding og betaling
Du tilmelder dig Korpsrådsmøde 2019
i Medlemsservice. Alt efter valg af
overnatningsform og eventuelt tilvalg
af aftensmad fredag aften, varierer din
pris. Du får den samlede pris oplyst ved
tilmelding. Beløbet bliver trukket på din
enheds konto. Hertil kommer udgifter til
rejse, som du afregner direkte med din
enheds kasserer. Du skal være tilmeldt
Korpsrådsmøde 2019 og din betaling skal
være godkendt af din enhed i Medlemsservice senest den 27. oktober. Ved
tilmelding efter 27. oktober kommer man
automatisk på venteliste og kan ikke garanteres plads på Korpsrådsmøde 2019.
Tilmeldingsteknik: Alle medlemmer af
Det Danske Spejderkorps over 15 år kan
tilmelde sig en af de 1.000 pladser efter
først-til-mølle-princippet. Hvis du er stemmeberettiget deltager (medlem af Korpsrådet), har du dog fortrinsret frem til 11.
oktober 2019. Hvis der er venteliste ved
denne dato, prioriteres stemmeberettigede deltagere, og eventuelle deltagere
uden stemmeret kan blive overført til
ventelisten. Er der ledig kapacitet pr. 12.
oktober, gælder først-til-mølle-princippet
for alle.
Er der rejseudligning?
Det Danske Spejderkorps bruger et
solidarisk princip for rejseudgifterne til
Korpsrådsmøde 2019. Det betyder, at
den gennemsnitlige rejseudgift for en
mødedeltager bliver beregnet ud fra den
billigste offentlige transport. Deltagere fra
enheder, der har beregnede rejseudgifter
over gennemsnittet, får penge tilbage,
mens enheder med lavere beregnede
rejseudgifter, bliver trukket for beløbet
på kontoen hos DDS. Vi opfordrer til
samkørsel og opfordrer alle til at udbyde
ledige pladser i biler og busser, så vi
belaster miljø og klima mindst muligt.
Medbring
Hvis du overnatter i telt, skal du selv
medbringe alt overnatningsudstyr. Hvis
du indkvarteres på værelse, er der
dyner, puder håndklæder mv. Du skal
medbringe tøj til at være både ude og
inde, og medbring gerne egen kop og
drikkedunk.
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