BUS Rudersdal
Referat af ordinær generalforsamling hos Børne- og Ungdomsorganisationernes Samråd
(BUS) i Rudersdal Kommune den 29. januar 2015 hos Birkegruppen, DDS

Til stede:
Poul-Henrik Appelqvist, formand for BUS, BUS’ repræsentant i Rudersdal Folkeoplysningsudvalg
og repræsentant for 2. Birkerød Gruppe, DDS
Niels Foged, næstformand for BUS og repræsentant for KFUM-spejderne, Vedbæk-Nærum Gruppe
Lise Foged, supplerende repræsentant for KFUM-spejderne, Vedbæk-Nærum Gruppe
Jens Larsen, kasserer for BUS og repræsentant for FDF Birkerød
Peter Ravn, repræsentant for Birkegruppen, DDS
Sebastian Bo Andersen, repræsentant for 1. Holte Gruppe, DDS, og stedfortræder for BUS i FOU
Lars Nissen, repræsentant for 1. Birkerød Gruppe, DDS
Carl Helman, repræsentant for 1. Bistrup Gruppe, KFUM-Spejderne, og for Sct. Georg Gildet
Ulrik [efternavn?], repræsentant for SDA-Spejderne i Nærum
Jørgen Christensen, formand for Rudersdal Spejdernes Kanoklub

Ikke til stede eller afbud fra:
Geels Gruppe, DDS
Frederikslund Gruppe, DDS
Trørødspejderne, DDS
Vikingerne, Vedbæk Søspejdere
SDA-Spejderne, Nærum
FDF Holte
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Ad dagsordenens pkt. 1.a.: 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. 1.b.: Valg af referent:
Undertegnede, Carl Helman, blev valgt til referent.

Ad dagsordenens pkt. 2. og 3.: Beretning fra formanden og fra FOU-repræsentanten:
Der er tale om en samlet formands- og FOU-beretning, der foreligger som et særskilt vedhæftet
bilag til dette referat.
I beretningen er det oplyst, at formanden på BUS’ vegne ved FrivilligBørsen i september 2014
indgik aftale med Naturstyrelsen om hjælp til at vedligeholde faciliteter i skovene. Det blev på
generalforsamlingen supplerende oplyst, at Naturstyrelsen på FrivilligBørsen i 2014 udbød to
projekter af mulig interesse for de enkelte spejdergrupper og FDF-kredse:
1) Fjernelse af små birketræer i Bøllemosen i Jægersborg Hegn, så Bøllemosen ikke gror til.
Projektet går nærmere ud på, at spejdere eller FDFere skal fjerne birketræer med sav og håndkraft i
samarbejde med Naturstyrelsens medarbejdere. Indsatsen afsluttes ved et nærliggende bålsted med
lidt forfriskninger til de flittige naturplejere.
2) Holde opsyn med og (lettere) vedligeholdelse af bålplads og/eller lejrplads i Hovedstadsområdet,
herunder evt. bidrag som medudvikler af en plads.
I den del af beretningen, der angik FOU, blev det endnu en gang anbefalet eller henstillet til, at hvis
BUS’ FOU-repræsentant skal varetage spejdernes og FDFernes interesse på bedst mulige måde i
forhold til det samlede FOU, bør FOU-repræsentanten informeres om de ansøgningssager m.v., som
den enkelte spejdergruppe eller FDF-kreds indgiver til behandling hos FOU.

Ad dagsordenens pkt. 4.: Beretning om egne og kommunalt ejede fælleshytter, fællesarealer og
kanoer:
Jørgen Christensen var til stede som repræsentant for Rudersdal-Spejdernes Kanoklub (RuSK).
Klubben er stiftet af de tre DDS-grupper 1. Holte, Trørød og Frederikslund, men alle
spejdergrupper og FDF-kredse i Rudersdal Kommune har en stående invitation til at melde sig ind.
Klubben har i alt 13 kanoer til rådighed. Der er et årligt grundkontingent på 5.000 kr. med tillæg af
800-1.200 kr., afhængig af spejdergruppens eller FDF-kredsens størrelse.
Kontingentniveauet er først og fremmest en afspejling af de høje sikkerhedskrav, der stilles ved
frivillige foreningers m.v. sejlads med børn og unge.
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Ad dagsordenens pkt. 5.: Kassererens beretning med:
a. Forelæggelse af revideret, internt regnskab til godkendelse og meddelelse af décharge
(ansvarsfritagelse):
Regnskabet udviste indtægter for 5.000,10 kr., hvoraf 3.500 kr. udgjorde kommunens direkte
tilskud til BUS for afholdelse af temadag 25. januar 2014 om inklusion af børn med autisme eller
ADHD, mens der var udgifter for 4.860,34 kr., hvoraf 3.919.45 kr. kunne henføres som udgifter til
nævnte temadag og til køb af en bog om emnet, som BUS sendte ud til spejdergrupperne og FDFkredsene. Dermed udviste regnskabet et samlet nettooverskud på 139,76 kr.
BUS-generalforsamlingen godkendte enstemmigt det reviderede regnskab.
b. Forelæggelse af forslag til internt budget til godkendelse
Kontingentindtægter ifølge det fremlagte budgetforslag for 2015 blev nedsat fra 1.600 kr. med 100
kr. til 1.500 kr. pga. det forventede ophør eller nedlæggelse af FDF-kredsen, FDF Holte. Med
skønnede udgifter for 1.500 kr. forventes årets regnskabsresultat for 2015 dermed at blive 0 kr.
BUS-generalforsamlingen godkendte herefter budgettet.
c. Evt. fastsættelse af kontingent for indeværende år:
BUS godkendte som kontingent for 2015 100 kr. pr. medlemsenhed (spejdergruppe eller FDF-kreds
samt Sct. Georg Gildet i Birkerød), mens Rudersdalspejdernes Kanoklub er kontingentfri medlem.

Ad dagsordenens pkt. 6.a. Valg af (i ulige årstal): Formand:
Poul-Henrik Appelqvist fra 2. Birkerød Gruppe, DDS, blev genvalgt som BUS’ formand for en
toårig periode.

Ad dagsordenens pkt. 7.: Medlemsenhederne præsenterer hver deres respektive
bestyrelsesmedlemmer:
 Birkegruppen, DDS: Peter Ravn
 1. Birkerød Gruppe, DDS: Lars Nissen
 2. Birkerød Gruppe, DDS: Poul-Henrik Appelqvist
 1. Holte Gruppe, DDS Sebastian Bo Andersen
 Vikingerne, Vedbæk Søspejdere, DDS: [Afløseren for Helen Due, Navn? Efternavn?]
 Vedbæk-Nærum Gruppe, KFUM-Spejderne: Niels Foged og (suppleant) Lise Foged
 Bistrup Gruppe, KFUM-Spejderne: Carl Helman
 SDA-Spejderne, Nærum: Cyrill Holtse og suppleant Ulrik [Efternavn?]
 FDF Birkerød: Jens Larsen
 Sct. Georg Gildet i Birkerød: Birthe Holstebro
 Rudersdal-Spejdernes Kanoklub: Jørgen Christensen.
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
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generalforsamlingen, kan en medlemsenhed sagtens møde frem med en repræsentant på et hvilket
som helst BUS-møde i løbet af året.

Ad dagsordenens pkt. 8.: Valg af revisor og revisorsuppleant:
Jens Gade Jørgensen blev genvalgt som revisor, og Lars Nissen blev genvalgt som revisorsuppleant.

Ad dagsordenens pkt. 9.: Diskussion og evt. beslutning om fælles aktiviteter indeværende år:
Der er blandt DDS-spejdergrupperne i Søllerød-delen af Rudersdal Kommune en tradition for, at
der i efteråret arrangeres og organiseres vandreture af forskellig længde af kilometre og tid. Der
blev talt om som led i en fælles BUS-aktivitet i 2015 at åbne dette ”vandre-døgn” op med et tilbud
til alle spejdergrupper og FDF-kredse i Rudersdal Kommune om at deltage. Det bliver i givet fald i
oktober 2015. Projektet er som udgangspunkt forankret hos 1. Holte Gruppe, DDS.

Ad dagsordenens pkt. 10.: Eventuelt:
Niels Foged nævnte Spejdernes Lejr i 2017. Der var enighed om, at BUS skal søge at fremme, at
der i BUS-regi på samme vis som i forløbet op til Spejdernes Lejr i 2012 bliver gennemført en
samlet planlægning for de spejdergrupper (og gerne FDF-kredse som gæster) i Rudersdal
Kommune, der forventes at deltage i Spejdernes Lejr.
Jens Larsen omdelte pjece for FDF Birkerøds udlejning af kanoer.
Lis Foged spurgte til, hvordan man bedst kan få bragt en pressemeddelelse i Rudersdal Avis. De
øvrige tilstedeværende pegede på, at teksten skulle være færdigt formuleret (idet der selvfølgelig
altid vil være adgang til redaktionel redigering), og at der skulle vedhæftes et fotografi af spejdere
eller FDFere i gang med en eller anden aktivitet.
Dirigenten takkede for god ro og orden.

[I forlængelse af generalforsamlingens dagsorden afholdtes BUS-møde med beslutning om
indstilling til lederpris]

Carl Helman,
Referent
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