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Referat fra BUS generalforsamling onsdag d. 29. feb. 2012 i Dorethea Gerner Hytten.
Tilstede: Poul-Henrik A., 2. Birkerød og formand – Helen Due, Vikingerne i Vedbæk – Cyrill Holtse,
SAA Spejderne i Nærum, - Lars Nissen, 1. Birkerød - Birger H. og Birthe Holstebro, Sct. Georgsgildet,
Birkerød - Sidsel og Annette, Frederikslund Gruppe - Jens L., FDF Birkerød - Lise og Niels Foged,
Vedbæk-Nærum Gruppe.
Formanden, Poul-Henrik Appelqvist bød velkommen
1. Valg af dirigent – Lars Nissen valgt
Konstaterede at den var indkaldt d. 18. dec. 2011 pr. mail.
Dagsorden udsendt d. 11. feb.
2. Valg af referent – Jens Larsen valgt
3. Formandens beretning
Efter korte spørgsmål og svar -taget enstemmigt til efterretning – Vedheftet
4. Beretning fra Samrådets repræsentant i Folkeoplysningsudvalget – Poul-Henrik Appelqvist
Efter korte spørgsmål og svar - taget enstemmigt til efterretning - Vedheftet
5a. Beretning om lejrgrunde, hytter, og kollegielejligheder samt Søllerød-spejdernes kanoklub, der
har
tilknytning tilknytning til Rudersdal Kommune og/eller til medlemsenheder i BUS, og
som
grupper, kredse og/eller ledere som enkeltpersoner har adgang til at leje m.v.……
Birkeengen er solgt til overtagelse pr. 1. marts af kommunen ved off. udbud.
Spejderkollegiet på Lendemosevej i Gl. Holte orienterede Lene Naver om. Der er 6 værelser. Henvises
til hjemmesiden:www.lederkollegiet.dk
Søllerød-spejdernes Kanoklub. Platformen ved Holte Roklub (Furesøen) er under etablering er et
langstrakt projekt, som tager sin tid, da Naturstyrelsen er myndighed sammen med kommunen.
KFUM-spejdernes primitive hytte ”Bæverbo”, Gl. Frederiksborgvej 92, i Ny Hammersholt, 3400
Hillerød - omtalt
5b. Valg af næstformand. Niels Foged enstemmigt valgt.
6. Status på projekt Spejdernes Lejr 2012 i Holstebro. Sidsel orienterede Rudersdalkvarteret – kaldet:
Ruders-dejlige-dal. Mangler at afholde 2 møder.
Invitere til sidste planlægningsmøde 8. maj og en dag på selve lejren – dato følger.
Kig ind på www.2012.Spejderne.dk. Har nedsat 4 arbejdsgrupper: Kvartersdagen, Det Sociale Liv, Det
Sociale Rum og Økonomi.
Der skal sendes evaluering til kommunen på baggrund af tilskud på 3.500 kr. fra ”Her og nu” puljen.
7. Kassereren fremlægger revideret internt regnskab til godkendelse og meddelelse af décharge,
kassereren forelægger forslag til internt budget til godkendelse, samt fastsættelse af kontingent
for indeværende år. Regnskab enstemmigt godkendt.
Budget godkendt med ekstra kontingent på 100 kr. for 2012 til dækning af udgifter ved møder ved
Spejder 2012.
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8. Valg af revisor og revisorsuppleant Nuværende revisor Birger Holstebro ønskede ikke genvalg.
Valgt som revisor nuværende revisorsuppl.: Jens Gade Jørgensen, FDF Birkerød.
Revisorsuppl. valgt: Lars Nissen
9. Diskussion og beslutning af fælles aktiviteter
Vedtægter vedheftes ved indkaldelse til kommende generalforsamlinger.
Lars N.: Grupper/kredse bør fastholde (hvis man afholder et sådant ) det årlige Åbent Hus arr., selvom
man har venteliste! De kan jo blive skrevet på den. Det er PR-mæssigt på den den lange bane.
Foldere til præsentation kan afleveres kan afleveres på kommunen, som fordeler dem til skoler med
interne post, hvilket fungerer.
10. Evt.
Formanden takkede Lene Naver for tiden som næstformand siden 5. feb. 2007 og før som formand for
BUKS i Søllerød gennem mange år.
Formanden takkede ligeledes Birger Holstebro, som trofast revisor gennem mange år.
Formanden takkede endvidere Pia Bielefeldt for tiden som administration af Birkeengen.
Niels Foged og Lene Naver orienterede om bygningsmæssige problemer med NærumSpejds store
hytte, hvor fundamentet skrider.
Lise Foged orienterede om problemer med adgang til deres hytte i Vedbæk pga. anlægsarbejde
udenfor ”døren”.
Dirigenten takkede for god ro og orden kl. 21.20

Jens Larsen, referent
Godkendt af dirigent, Lars Nissen d. 4. marts 2012
Formandens beretning 2011 BUS
Årets gang i Bus har båret præg af at der har været formands og kasserer skift, hvilket vil sige at der er et
par ting der ikke lige har kørt pr. automatik.
Men når det er sagt så har det også været et forholdsvis stille år.
Der har været afholdt 3 møder med forholdsvis lille deltagelse af medlemmerne, man fristes næsten til at
spørge sig selv er der behov for BUS? Eller er grupperne og kredsene ikke vidende om vores eksistens??
Og jo der er behov for BUS da paraplyorganisationen er medlemmernes direkte kontakt til kommunen
når det drejer sig om tilskud mm. Og her står vi stærkere når det er BUS der henvender sig på
medlemmernes vegne.
BUS har i det forløbne år rådgivet Ravnsholdt Division i forbindelse med en manglende refusion i
forbindelse med årets divisionsturnering, det var en sag om brænde og rafter. Resultatet blev at
divisionen fik deres penge.
Som bekendt afholdes der i år Spejdernes Lejr 2012 ved Holstebro hvor et stort antal af spejdere fra
Rudersdal Kommune deltager. Organisationen bag Spejdernes Lejr har ønsket at grupperne fra de
deltagende kommuner kommer til at ligge i samme kvarter og har opfordret til at deltagerene
samarbejder om kvarterets udformning, særlige kendetegne osv. inden lejren dette har grupperne i BUS
Rudersdal taget til sig og har afholdt et par møder, men at holde møder kræver økonomi og derfor har
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BUS søgt kommunen penge fra Her og Nu puljen til at understøtte denne møde række og det lykkedes vi
blev bevilliget kr. 3500 og skal så selv lægge yderligere penge i projektet; men herom vil kasserer
komme nærmere ind på under økonomien.
2011 blev også året hvor kommunen satte Birkeengen til salg og fik den afhændet forholdsvis hurtigt til
en lokal lodsejer. Dette betyder at vi ikke længere råder over lejrpladsen; men søgningen har heller ikke
været stor, nok fordi de sanitære forhold ikke rigtig lever op til dagens standard.
Der er afhentet en del effekter fra hytten/grunden inden jeg overlod nøglen til kommunen.
Der skal lyde en stor tak til Pia for udførelsen af hvervet som tilsynsførende mm.
Der har været en travlhed i den sidste måned af året idet vi har skullet indstille en person til Årets
talentpris for unge under 18, det var ikke muligt; men jeg var med i juryen til gennemgangen af de
indstillede kandidater, nu er det så op til Folkeoplysningsudvalget at pege på vinderen.
Desuden har vi også skullet indstille en Spejderleder til årets Lederpris, dette var noget af en gyser idet
jeg ikke havde modtaget nogen kandidat ved fristens udløb; men med megen velvilje fra kommunen fik
vi et par dage mere og herefter startede en mail korrespondance, der bevirkede at der fremkom 3
kandidater 2 gengangere fra sidste år og 1 enkelt ny.
Deltagerne i mail korrespondancen enedes om at indstille vores kandidat nr. 2 fra sidste år, idet det ikke
var muligt rent tidsmæssigt at holde møde om kandidaterne.
Dette er et punkt som jeg og resten af BUS´s bestyrelse skal blive meget bedre til at håndtere ellers vil
der opstå anarki.
Der er overrækkelse af talent- og lederpris ved et arrangement i Reprisen og på Rådhuset d. 29-03-2012
Talentprisen i Reprisen kl. 16
Lederprisen på Rådhuset ca. 17.15
Beretning fra FOU repræsentant.
Møderne i FOU har båret præg af at det er økonomisk lavvande i landet og at regeringen vedtog en lov
der ændrer på kommunernes håndtering af loven.
Folketinget vedtog den 1. juni 2011 en række ændringer af folkeoplysningsloven.
Blandt de vigtigste ændringer er indførelse af en obligatorisk folkeoplysningspolitik i alle
kommuner. I folkeoplysningslovens § 34 er nævnt en række emner, som politikken skal
indeholde.
Arbejdet med den obligatoriske folkeoplysningspolitik udløser en stigning i det kommunale
bloktilskud på 3,3 mio. kr. i 2011 og med 1,1 mio. kr. i de følgende år.
Også reglerne om brugerindflydelse på folkeoplysningsområdet ændres grundlæggende med
den ændrede lov.
Alle den nuværende folkeoplysningslovs regler om folkeoplysningsudvalget (valg,
sammensætning, kompetencer m.v.) udgår.
I stedet skal alle kommuner sikre brugerindflydelse ved at nedsætte et eller flere udvalg med
bred inddragelse af den folkeoplysende sektor i kommunen. Udvalget/udvalgene skal bl.a.
høres om forslaget til folkeoplysningspolitik, kommunens budgetforslag og forslag til
tilskudsregler på folkeoplysningsområdet.
Kommunalbestyrelsen kan delegere sine opgaver i henhold til folkeoplysningsloven eller dele
heraf til de(t) nævnte udvalg, og kommunen yder sekretariatsbistand for udvalget/udvalgene.
Den nuværende ankeadgang fra folkeoplysningsudvalget til kommunalbestyrelsen
(folkeoplysningslovens § 41) bortfalder.

Formand: Poul-Henrik Appelqvist, Ludvig Jensens Vej 22, 3460 Birkerød, 4090 3374,
ph.appelqvist@gmail.com
Børne- & Ungdomsorganisationernes Samråd i Rudersdal Kommune

BUS

Rudersdal

De ændrede regler om brugerinddragelse udløser en stigning i det kommunale bloktilskud på
2,4 mio. kr. i 2011 og på 6,0 mio. kr. i de følgende år.
Alle kommuner får fra og med 2012 pligt til at afsætte et beløb til en pulje til udviklingsarbejde
med et folkeoplysende sigte. Der kan af puljen fordeles midler både til folkeoplysende
foreninger og til ikke-organiserede grupper. Kommunalbestyrelsen fastsætter puljens størrelse
og de nærmere retningslinjer for anvendelse puljen efter høring hos lovens brugere.
Det er forudsat, at midlerne til puljen findes inden for kommunalbestyrelsens i forvejen afsatte
beløbsramme til folkeoplysning, og forslaget udløser derfor ikke bloktilskudskompensation.
Blandt de øvrige ændringer af folkeoplysningsloven kan nævnes:
• Mulighed for at indgå partnerskaber med foreninger og aftenskoler
• Mulighed for at yde tilskud til lukkede hold
• Mulighed for at fravige kravet om deltagerbetaling.
Lovændringerne træder generelt i kraft for tilskud og lokaler fra og med 2012.
Folkeoplysningspolitikken skal være vedtaget og offentliggjort senest den 1. januar 2012.
Da den fremtidige organisering af kommunens brugerinddragelse skal fremgå af
folkeoplysningspolitikken, vil det i praksis sige, at den ændrede brugerindflydelse også skal
træde i kraft senest den 1. januar 2012.
Vi har således måtte acceptere at vi på tilskudsordningerne er blevet reduceret fra 82 % til 75 % når det
drejer sig om lokaleordningen, tilskuddet til aktiviteter har også undergået en justering idet satserne er
blevet aldersbestemt således at tilskud til medlemmer i alderspandet 4 – 18 udgør kr. 100 og tilskuddet i
aldersspandet 19 -24 år udgør kr. 50 mod tidligere kr. 100, tilskud til uddannelse er uforandret; alt i alt
betyder det at tilskuddene er blevet mindre.
Alle havde vi håbet at vi kunne vende tilbage til ordningen som den var før overgangsordningen; men
dette var ikke muligt.
Vi skal endvidere også huske at procentsatsen for deltagelse/refusion for deltagelse i Spejdernes Lejr
2012 er sat til 65 % jfr. tidligere udmeldt fra kommunen.
I det kommende år må vi nok forvente at den tidligere annoncerede analyse af Faciliteterne til
spejdergrupper, herunder anvendelse og dækningsgrad vil blive iværksat af kommunen.

Endvidere udestår der også at bruge en del af de tilskud I har søgt til materiel og inventar;
mange har fået forlænget fristen til d. 30/3, brug nu pengene ellers er de tabt!
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