BUS Rudersdal
Referat af ordinær generalforsamling hos Børne- og Ungdomsorganisationernes Samråd
(BUS) i Rudersdal Kommune den 23. januar 2013 hos Frederikslund Gruppe, DDS
Til stede:
Poul-Henrik Appelqvist, formand for BUS, medlem af Folkeoplysningsudvalget for BUS og
repræsentant for 2. Birkerød Gruppe, DDS
Niels Foged fra Nærum-Vedbæk Gruppe, KFUM-Spejderne, som næstformand for BUS, og Lise
Foged som repræsentant for samme gruppe
Carl Helman, repræsentant for 1. Bistrup Gruppe, KFUM-Spejderne
Jens Larsen, kasserer for BUS og repræsentant for FDF Birkerød
Sidsel Ernestsen fra 1. Holte Gruppe, DDS, og Sebastian Andersen fra samme gruppe
Erik Aabjerg Friis som repræsentant for Nærum Spejd, DDS, og Lene Naver som suppleant for
denne gruppes BUS-repræsentant
Vibeke Rose-Møller fra Frederikslund Gruppe, DDS, og X fra samme gruppe
Lars Nissen, repræsentant for 1. Birkerød Gruppe, DDS
Helen Due, repræsentant for Vikingerne, Vedbæk Søspejdere, DDS samt
Birthe Holstebro, repræsentant for Sct. Georg Gildet i Birkerød
Jørgen Christensen, repræsentant for Rudersdal-Spejdernes Kanoklub

Ikke til stede med eller uden afbud:
FDF Holte
FDF Gl. Holte
Geels Gruppe, DDS
Trørødspejderne, DDS
Birkegruppen, DDS
SDA-Spejderne, Nærum

1

Ad dagsordenens pkt. 1.: Valg af dirigent:
Lars Nissen blev uden modkandidater og med akklamation valgt til dirigent. Han takkede for valget,
og konstaterede indledningsvis, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet og indkaldt i
overensstemmelse med 4-ugers-fristen efter vedtægternes § 6, stk. 2.
Ad dagsordenens pkt. 2.: Valg af referent:
Undertegnede, Carl Helman, blev valgt til referent.
Ad dagsordenens pkt. 3.: Formandens beretning:
BUS-Formand Poul-Henrik Appelqvist nævnte følgende væsentlige emner for BUS’ arbejde i det
forløbne år 2012:
1) Spejdernes og FDFernes manglende engagement i 2012-udgaven af den kommunale
skolefritidsordnings Hop & Rock-arrangement på Rudegård Stadion. Det var lovligt undskyldt med
bl.a. tid brugt til forberedelse på ”Spejdernes Lejr” i Holstebro. Alligevel havde kommunen hørligt
beklaget det manglende engagement og tilstedeværelse. Formanden bemærkede dog, at kommunen
generelt har et positivt indtryk af - og gerne vil understøtte - spejder- og FDF-arbejdet i kommunen.
2) Inklusion og handicap, herunder anerkendelse af diagnoser for diverse psykiske handicaps,
herunder ikke mindst ADHD, som kriterier for forhøjet tilskud til foreningsarbejde. I den
forbindelse havde Søren Grotum fra Rudersdal Handicapråd været inviteret med som gæst til et af
årets BUS-møder for at tale om bl.a. mulige samarbejdsflader mellem spejdere/FDF, Handicaprådet
og Frivilligcentret.
3) Udbedring af tilkørselsforholdene til spejderhytterne ved Hestkøbgård i Birkerød, hvor den
seneste udvikling er, at kommunens nytiltrådte borgmester Jens Ive har erklæret at ville se positivt
på sagen.
4) Forhøjet BUS-kontingent for at finansiere og understøtte, at der kunne tilbydes bespisning ved
fælles samlinger til at planlægge Rudersdals underlejr eller ”kvarter” på Spejdernes Lejr.
5) Frederikssund DDS-gruppes udviklingsprojekt for fastholdelse af ledere.
6) Igangsætning af BUS’ egen hjemmeside på internettet.
BUS-kasserer Jens Larsen nævnte også som væsentligt tema kommunens frivillighedsprojekt med
foredrag og indbyrdes drøftelse og ”net working”. Herunder blev det bragt frem, at der som følge af
bl.a. Kajerødskolens nedlæggelse er udfordringer med at få tilstrækkelig lagerplads for spejder- og
FDF-udstyr, og at der kunne overvejes i samarbejde med kommunen at få etableret og driftet et
fælles spejder- og FDF-lager for alle spejdergrupperne og FDF-kredsene i kommunen.
Dirigent Lars Nissen udtalte i egenskab af repræsentant for 1. Birkerød Gruppe, DDS, at det kunne
opgøres som tommelfingerregel, at hver spejdergruppe eller FDF-kreds havde behov for hver især
ca. 50 kvm til ”eksternt lager” af forskelligt udstyr som f.eks. ekstra telte, der kun blev anvendt på
sommerlejr.
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Ad dagsordenens pkt. 4.: Beretning fra Samrådets repræsentant i Folkeoplysningsudvalget:
BUS-repræsentanten i Folkeoplysningsudvalget, Poul-Henrik Appelqvist, udtalte først sin ros til
embedsmændene i Rudersdal Kommunes Kultur- og Fritidsforvaltning. De foretager en
professionel behandling og sekretariatsbetjening af Folkeoplysningsudvalget.
Dernæst bevægede beretningen og drøftelsen heraf sig i retning af den seneste konkrete opgave med
udfyldelsen af skema for anvendelsen af spejder- og FDF-hytter til ”Analyse af faciliteter til
spejdergrupper, herunder anvendelse og dækningsgrad”. Poul-Henrik sagde, at kommunen og
Folkeoplysningsudvalget gerne vil have et overblik over mulighederne for at samarbejde med
spejdergrupper og FDF-kredse om at anvende spejder- og FDF-hytter og de hermed omgivende
grønne arealer til ”overnatning for idrætsudøvere ved stævner, malerkurser for aftenskoler,
friluftsarrangementer mv.”
Poul-Henrik opfordrede spejdergrupper og FDF-kredse til at være åbne over for et sådant
samarbejde, så langt som det nu kunne være fysisk muligt i forhold til spejdernes og FDFernes egen
anvendelse af hytter.
Med henvisning til debatten om inklusion og handicap bemærkede Poul-Henrik dog, at det ikke
som udgangspunkt kunne forventes, at et samarbejde om en udvidet anvendelse af en given hytte
kunne føre til, at hytten med kommunal støtte ville blive indrettet af særlig hensyn til tilgangen for
fysisk handicappede enten fra spejderne eller FDFerne selv eller fra de andre folkeoplysende
aktiviteter.
Afslutningsvis mindede Poul-Henrik om, hvis der varsles f.eks. en kommunal inspektion af en
hytte, eller aftales at en hytte kan anvendes til øvrig folkeoplysende aktivitet for en aften, en dag
eller en periode, og ældre, i hvert fald myndige, spejdere og FDFere forinden har fået lov til at låne
hytten til en fest eller lignende sociale aktiviteter uden for regi af det egentlige spejder- og FDFarbejde, så skal man lige huske at få fjernet tomme og sjatfyldte flasker og dåser!
Ad dagsordenens pkt. 5.: Beretning om egne og kommunalt ejede fælleshytter, fællesarealer og
kanoer:
Jørgen Christensen var som repræsentant for Rudersdal-Spejdernes Kanoklub til stede. Klubben er
nystiftet af de tre DDS-grupper 1. Holte, Trørød og Frederikslund, men alle spejdergrupper og FDFkredse i Rudersdal Kommune har en stående invitation til at melde sig ind. Dog er der visse krav til
størrelsen af indskud, som nye medlemmer skal foretage, idet Rudersdal Kommune har krævet, at
klubben lægger en ”buffer” i sin egenkapital.
Klubben har 40.000 kr. fra den tidligere Søllerødspejdernes kanoklub og har været kontakt med
Rudersdal Kommune om etablering af en ny bådebro. Klubben har søgt om 48.000 kr. og har fået
80 pct. heraf.
Klubben planlægger at gennemføre kurser i form af sejl- og kæntringsøvelser for medlemmerne.
Klubben søger om at blive medlem af BUS med tale- og stemmeret, men dog uden at skulle betale
kontingent.
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Det forhold, at Sct. Georg Gildet i Birkerød betaler medlemskontingent til BUS, beror på en
tradition fra det tidligere samråd i Birkerød Kommune, Fællesudvalget.
De, der var til stede på generalforsamlingen i BUS, kunne enstemmigt tilslutte sig, at
Rudersdalspejdernes Kanoklub blev optaget som medlem af BUS uden at skulle betale kontingent.
Ad dagsordenens pkt. 6.: Kassererens beretning med:
a. Forelæggelse af revideret, internt regnskab til godkendelse og meddelelse af décharge
(ansvarsfritagelse):
BUS-kasserer Jens Larsen bemærkede, at bespisning ved møder for at planlægge Spejdernes Lejr i
Holstebro i 2012 var finansieret ved ekstraordinært fordoblet BUS-kontingent 200 kr. pr.
medlemsenhed for 2012, tilskud fra kommunens ”Her & Nu-pulje” og et mindre træk på BUS’
kassebeholdning.
BUS godkendte enstemmigt det forelagte regnskab.
b. Forelæggelse af forslag til internt budget til godkendelse:
BUS godkendte budgetforslaget med kontingentindtægter for 1.600 kr., skønnede udgifter for 1.400
kr. og dermed for et mindre overskud på 200 kr.
c. Evt. fastsættelse af kontingent for indeværende år:
BUS godkendte som kontingent for 2013 100 kr. pr. medlemsenhed (spejdergruppe eller FDF-kreds
samt Sct. Georg Gildet i Birkerød), mens Rudersdalspejdernes Kanoklub er kontingentfri medlem.
Ad dagsordenens pkt. 7.: Valg af næstformand:
Niels Foged fra KFUM-spejderne, Vedbæk-Nærum Gruppe, blev genvalgt som BUS’ næstformand
for en toårig periode.
Ad dagsordenens pkt. 8.: Medlemsenhederne præsenterer hver deres respektive
bestyrelsesmedlemmer:
 Birkegruppen, DDS: (lagt til grund, at det fortsat er) Peter Ravn
 1. Birkerød Gruppe, DDS: Lars Nissen
 2. Birkerød Gruppe, DDS: Poul-Henrik Appelqvist
 Nærum Spejd, DDS: Erik Aabjerg Friis og (suppleant) Lene Naver
 Holte Gruppe, DDS: Sidsel Ernestesen
 Vikingerne, Vedbæk Søspejdere, DDS: Helen Due
 Vedbæk-Nærum Gruppe, KFUM-Spejderne: Niels Foged og (suppleant) Lise Foged
 Bistrup Gruppe, KFUM-Spejderne: Carl Helman
 SDA-Spejderne, Nærum: (lagt til grund, at det fortsat er) Cyrill Holtse
 FDF Birkerød: Jens Larsen
 Sct. Georg Gildet i Birkerød: Birthe Holstebro
 Rudersdal-Spejdernes Kanoklub: Jørgen Christensen.
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Bemærk, at der er stor rummelighed og fleksibilitet: Selv om en medlemsenhed ikke har meldt sig
med en repræsentant ved fysisk tilstedeværelse eller ved meddelelse til formanden før eller efter
generalforsamlingen, kan en medlemsenhed sagtens møde frem med en repræsentant på et hvilket
som helst BUS-møde i løbet af året.
Ad dagsordenens pkt. 9.: Valg af revisor og revisorsuppleant:
Jens Gade Jørgensen blev genvalgt som revisor, og Lars Nissen blev genvalgt som revisorsuppleant.
Ad dagsordenens pkt. 10.: Diskussion og evt. beslutning om fælles aktiviteter indeværende år:
Erik Aabjerg Friis nævnte muligheden for et fælles kassererkursus i BUS-regi. Der havde været
afholdt et fælles kommunalt kursus for kasserer fra frivillige foreninger, men det passede ikke så
godt til spejder og FDF.
Ellers blev punktet om fælles aktiviteter først og fremmest gennemført i form af Frederikslund
DDS-gruppes fremlæggelse af projekt for at fastholde og udvikle ledere og lederkompetencer: ”Vi
fortsætter som ledere, fordi vi ikke kan lade være”. Fremlæggelsen havde sammenhæng med, at
gruppen havde fået tilskud fra Start- og Udviklingspuljen til at gennemføre projektet, og at det
indgik i vilkårene for tilskuddet, at der for en bredere kreds end internt hos Frederikslund Gruppe
blev foretaget en evaluering af projektet.
Fremlæggelsen/evalueringen blev foretaget punktvis, således:
1. Historie
Udgangspunktet for projektet var, at de enkelte grenenheder i Frederikslund Gruppe i form af
minier, ulve, juniorspejdere, spejdere og seniorspejdere for så vidt fungerer godt hver for sig.
Lederne har en aldersspredning fra 16-17 år til 50 år.
2. Formål
Dog er der hvert år udfordringer med at have det tilstrækkelige antal ledere til sæsonstarten, og der
synes generelt at være behov for at binde de enkelte grenenheder sammen, således at gruppen
synligt og nærværende udgør et hele.
3. Kort beskrivelse
Fastholdelses- og udviklingsprojektet, hvori indgik 12-14 ledere fra gruppen, var et toårigt projekt,
der i første omgang sås på de nuværende ledere. Dernæst på de, der var på vej til at blive ledere.
Der er et højt uddannelsesniveau i lokalområdet. Arbejde og karriere fylder meget. Den generelle
tilgang til projektet var i denne sammenhæng personlig udvikling.
Projektdeltagerne fik som forberedelsesopgave, at de hver især skulle beskrive sig selv, deres
tanker, ønsker og drømme og deres glæde ved at være spejder.
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Dernæst blev der som internater afholdt to ”begejstringsmøder”. Ved det første af disse blev
deltagerne sat til at interviewe hinanden og coache hinanden à la en speed dating.
Deltagerne fik også til opgave at udfordre hinanden til at formulere hver sit eget (livs)projekt og
opstille personlige mål, som ikke nødvendigvis behøvede at have med spejder at gøre.
Endvidere blev der gennemført små lege, hvor deltagerne udvekslede små sedler med opgaver, som
de skulle løse på skift eller til sammen.
For at vise, hvad det gik ud på, fik deltagerne på BUS’ generalforsamling i løbet ca. fem minutter
prøvet ”seddel-legen”.
Tilbage til omtale af Frederikslund Gruppes projekt, kom lederne meget tæt på hinanden personligt
ved det første begejstringsmøde. Der blev ”slået hul på isen”.
Der medvirkede også konsulenter fra Det Danske Spejderkorps, der talte om kommunikation, og
forskellene mellem det, som afsender for kommunikation opfatter, og det, som modtager af
kommunikation opfatter.
Ved det andet begejstringsmøde medvirkede en ekstern oplægsholder, der som resultat af forskning
i eliteidrætsudøvere og deres motiver til at dyrke idræt i en klub- og foreningssammenhæng mente
at kunne konkludere, at det sociale liv og sammenhængskraften i en klub eller forening også var en
meget væsentlig motivationsfaktor - selv for disse eliteidrætsudøvere. Måske endda mere en
udsigten til medaljer, præmier og hæder.
I realiteten er der større lighed eller forskel mellem sport/eliteidræt og spejder. I begge
sammenhænge lægges vægt på en professionel indstilling til (fritids)arbejdet.
Projektdeltagerne var også ude at foretage bueskydning på baggrund af en foregående instruktion.
4. Hvad er der opnået?
Frederikslund Gruppe har haft sammensat sin egen pakke. Hvis man som spejdergruppe eller FDFkreds har et større behov for intern inspiration, skal man nok ikke engagere eksterne, professionelle
konsulenter.
Det konkrete projekt viste også, at det kræver en betydelig grad af tryghed og gensidig respekt i
ledergruppen, at lederne kan give hinanden udfordringer, og at en leder også skal kunne turde sige
fra over for en eller flere andre lederes udfordringer til én.
Den enkelte leder har via projektet lært sig selv og de andre ledere bedre at kende. Der er en større
selvbevidsthed og i mindre grad et kortsigtet syn på vegne af egen grenenhed.
Projektet har også ført til dannelse af en forældrepatrulje.
5. Fremtiden
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Frederikslund Gruppe har flere spejdere (børne-medlemmer), men har endnu ikke opnået en
nettotilgang af ledere.
Seniorspejdere med lederpotentiale tilknyttes grenenhederne og følger de nuværende ledere.
Vibeke Rose-Møller fra Frederikslund Gruppe udtalte til slut, at hvis man er glad for at være
(spejder)leder, skal man vide, hvad der gør, at man forsat kan være glad for det, så man forbliver
som leder.
BUS-kasserer Jens Larsen tilføjede som kommentar, at aktive folk skal holdes beskæftiget!
Ad dagsordenens pkt. 11.: Eventuelt:
Der var enighed om at afholde et BUS-møde den 6. februar 2013 alene af hensyn til indstilling om
lederpris.

Carl Helman,
Referent
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