BUS Rudersdal
Referat af bestyrelsesmøde hos Børne- og Ungdomsorganisationernes Samråd
(BUS) i Rudersdal Kommune mandag den 21. maj 2012 hos DDS Nærum-Spejd

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
Jens Larsen, kasserer for BUS og repræsentant for FDF Birkerød
Lene Naver, suppleant som repræsentant for Nærum Spejd, DDS
Peter Ravn, repræsentant for Birkegruppen, DDS
Lars Nissen, repræsentant for 1. Birkerød Gruppe, DDS
Carl Helman, repræsentant for 1. Bistrup Gruppe, KFUM-Spejderne
Birthe Holstebro, repræsentant for Sct. Georg Gildet

Ikke til stede eller afbud fra:
Geels Gruppe, DDS
1. Holte Gruppe, DDS
Trørødspejderne, DDS
Vikingerne, Vedbæk Søspejdere
SDA-Spejderne, Nærum
FDF Gl. Holte
FDF Holte
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Ad dagsordenens pkt. 1.: Valg af referent:
Undertegnede blev valgt til referent.
Ad dagsordenens pkt. 2.: Godkendelse af referat af generalforsamlingen 29. februar 2012:
Dirigenten havde godkendt referat af årlig ordinær generalforsamling hos BUS den 29. februar
2012. På dette grundlag tog BUS referatet af generalforsamlingen til efterretning.

Ad dagsordenens pkt. 3.: Hop & Rock den 31. maj 2012:
Ingen spejdergrupper eller FDF-kredse havde mulighed for bidrag med indslag på årets Hop &
Rock pga. ”for meget om ørerne”. Rudersdal Kommune ser dog meget gerne en deltagelse fra
spejderne og FDF, og BUS-formand Poul-Henrik Appelqvist understregede betydningen - og den
positive værdi - af, at vi er synlige i forhold til kommunen.
De spejdergrupper og den FDF-kreds, der var til stede ved det aktuelle BUS-møde, gav herefter
hver især ”et halvt løfte” eller hensigtserklæring om deltagelse i Hop & Rock i 2013, idet man
formentlig kan regne med, at Hop & Rock (altid) vil foregå den sidste torsdag i maj måned, i 2013
den 30. maj. Peter Ravn oplyste, at Birkegruppens materiale til ”menneskelig bordfodbold”, som
havde været et populært indslag på Hop & Rock i 2011, må forventes at være til rådighed ved
fremtidige Hop & Rock.
Ad dagsordenens pkt. 4.: Meddelelser fra formanden og BUS’ folkeoplysningsudvalgsrepræsentant:
Bevilgede ansøgninger om kommunalt tilskud til materiel var nu blevet offentliggjort på
kommunens hjemmeside, men der var endnu ikke (pr. 21. maj 2012) sendt individuelle meddelelser
til tilskudsmodtagerne.
Der er konstateret uoverensstemmelse i oplysningerne om tidsfrist for at aflægge regnskab for
anvendelsen af bevilgede tilskud til at anskaffe materiel: ”REGLER for tilskud til frivilligt
folkeoplysende foreningsarbejde”: 3 måneder. ”SKEMA Ansøgning om tilskud til inventar og
materiel”: 6 måneder. Konkluderet, at 3-måneders-fristen skal lægges til grund.
BUS-formand Poul-Henrik Appelqvist appellerede til, at spejdere og FDFere, der havde fået
bevilget tilskud, nu også sørgede for at få anvendt midlerne og få aflagt regnskab inden for fristen.
Endvidere blev drøftet sagligheden i begrundelsen for et afslag på tilskud i et individuelt tilfælde.
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Der er udgået en officiel meddelelse fra kommunen om en lokalplan, hvorefter den nu faldefærdige
bådebro ved Furesøen, der tidligere var blevet benyttet af Søllerød-spejdernes kanoklub, nu erstattes
af en ny flydebro, der kan trækkes ind og ud efter behov, således at den så vidt muligt sikres mod
hærværk.

Ad dagsordenens pkt. 5.0.: Nyt fra medlemmerne:
Birkegruppen, DDS, afholder i løbet af en uge sommerferieaktiviteten ”Adventure Camp” med ca.
100 deltagere i alderen 8-12 år, der betaler hver 1.200 kr. for at deltage. Deltagerbetalingen er på
niveau med, hvad idrætsklubber tager sig betalt for deres sommerferieaktiviteter. Til gengæld søges
der ikke kommunalt tilskud. Deltagerkredsen er overvejende ”ikke spejdere” fra i princippet hele
Rudersdal Kommune, men der er også deltagelse fra spejdere fra egen gruppe. Birkegruppen vil i
givet fald gerne videreformidle kontakter til spejdergrupper og FDF-kredse i Søllerød-delen af
kommunen i forhold til deltagere i ”Adventure Camp”, der er interesseret i at blive spejder eller
FDF’er, og som har bopæl i Søllerød-delen af kommunen.
Lars Nissen fra 1. Birkerød Gruppe, DDS, bemærkede, at det var 1. Birkerød’s erfaring, at det er
”Åbent hus”-arrangementer, der giver mest ved hvervning, og at gruppen netop havde afholdt et
sådant arrangement.
Som nyt fra 1. Birkerød Gruppe, DDS, blev i øvrigt oplyst, at gruppen havde fulgt den årelange
tradition og igen i år havde vundet ”Oak City Rally”. Gruppen samarbejder med Rudersdal
Kommunes hovedbibliotek i Birkerød om at afholde et GPS/GEO-coaching-arrangement.
2. Birkerød Gruppe har ca. 100-140 medlemmer, men kunne navnlig godt bruge nogle flere ledere.
En patrulje har p.t. en anden plads i DDS’ ”Adventure Liga”. Afholder ”Pigespejder for en dag”.
Invitation er sket via kommunen.
Vedbæk-Nærum KFUM bemærkede, at de havde dårlige erfaringer med formidling af
spejderhvervearrangementer via de kommunale folkeskoler.
BUS-formanden oplyste, at man overordnet skal anmode den kommunale skoleforvaltning på
Administrationscentret i Birkerød om at ”formidle formidlingen” til de enkelte kommunale
folkeskoler. Dog kan der være forskel mellem en forholdsvis positiv indstilling og aktiv indsats på
visse skoler i forhold til en forholdsvis negativ indstilling og passiv eller ikke-eksisterende indsats
på visse andre skoler. F.eks. var stemningen på Kajerødskolen i Birkerød forståeligt nok præget af
en vis generel negativ stemning ovenpå den kommunale beslutning om at nedlægge skolen.
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Sct. Georg Gildet ser et potentielt hvervegrundlag blandt spejdergruppernes forældre og vil afholde
et arrangement i august, hvortil spejderforældrene inviteres.
Lene Naver Fra Nærum Spejd, DDS, nævnte først rent praktisk i forhold til BUS, at Poul Skouboes
nu er Nærum Spejds regulære eller primære repræsentant i BUS, mens Lene selv fortsætter som
suppleant. Nærum Spejd har i øvrigt fået en ny kvindelig leder, der skulle være faldet godt til.
Gruppen har glæde af mikrospejdarbejde i alderen under 6 år, men minimum 3 år og med
permanent forældre-tilstedeværelse, hvor man mødes om formiddagen den 1. lørdag i hver måned.
FDF Birkerød kunne bruge nogle flere ledere af hensyn til kredsens stabilitet. Sommerlejr afholdes
som fjeldtur til Dovrefjeldet i Norge. Kredsen har deltaget i eller skal deltage i Væbner-mesterskab.
Vedbæk-Nærum KFUM har haft problemer med spejdergrunden, idet der har været uforudsete
eftervirkninger af dårligt eller uprofessionelt udført arbejde med renovering af kloak. Problemer
med en oversvømmet og ubrugelig grund medførte faktisk en vis medlemstilbagegang. Kommunen
havde dog hurtigt erkendt problemet og havde efterfølgende vist sig meget imødekommende med
hensyn til at få skabt en hurtig løsning, og nu er der sket genopretning af grunden.
Gruppen prøver på at holde på medlemmerne i ”den farlige teenage-alder”, hvor ellers mange
forlader spejderarbejdet, ved at sende alle, uanset om de er patruljeledere eller -assistenter eller skal
være det, på KFUM-spejdernes ungdomslederkurser Roland I, Roland II og Diamant, og som vist
nok svarer til ”Plankurser” hos DDS.

Ad dagsordenens pkt. 5.a.: Spejdernes Lejr 2012:
Der var nyligt erkendt problemer med arealplanlægning for Rudersdal på Spejdernes Lejr. Det har
vist sig, at en del af det tiltænkte areal omfatter en del af en frugtplantage(!)
Endvidere er der relativt dyre udgifter til rafter i forhold til kvaliteten. De findes som standard kun i
målene 3, 6, 9 og 12 meter lange, og 3 meter-rafterne er for tynde til at finde praktisk anvendelse. 6
meter-rafterne må skæres til. Rafterne kan indgå i grundlaget for opgørelsen af kommunalt
lokaletilskud. Dog er tilskuds- eller refusionsprocenten for leje af fremmed grund, inkl. rafter, fast
65 pct.
Sisal-snor, som DDS er vant til at anvende til pionering, vil også være forholdsvis dyrere end ellers.
Dette skulle bl.a. bero på, at lejrledelsen har valgt KFUM’s og FDF’s fælles butik 55gradernord
som eneste forsyner af spejdermateriale til lejren og ikke tillige eller alternativt DDS’ Spejdersport.
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Der er sendt indbydelse til kommunes kultur- og fritidsforvaltning og Borgmester Erik Fabrin om at
besøge Rudersdal-underlejren på Spejdernes Lejr.
Ad dagsordenens pkt. 5.b.: Borgermøde om frivillighed og inkluderet emne om ”inklusion”:
Den 22. maj 2012, dagen efter BUS-mødet, afholdes et borgermøde om frivilligt arbejde.
Det gav BUS anledning til at drøfte ”inklusion”. Dvs., at tidligere specialklassebørn med fysiske
eller psykiske handicaps i større eller mindre grad skal inkluderes eller integreres først og fremmest
i de almindelige skoleklasser, men i øvrigt også ”i det almindelige samfund” i bred betydning,
herunder i givet fald gerne også i foreningsarbejde som spejder og FDF.
Problemet er, at ”mindre alvorlige” psykiske handicaps som ADHD ikke er anerkendt som et
handicap ifølge de kommunale tilskudsregler, og at ADHD-børn som spejdere eller FDF’ere faktisk
koster langt flere menneskelige og tidsmæssige ressourcer at håndtere end børn med ”traditionelle”
fysiske handicaps. Fysisk handicap er oftest ”kun” et spørgsmål om den fysiske indretning af en
spejder- eller FDF-hytte for, at hytten skal være tilgængelig for den handicappede.
BUS-formanden bemærkede, at BUS bør indgå i den lokale debat om inklusion af handicappede,
såvel fysiske som psykiske, og rammerne herfor.
Lars Nissen udtalte kontant, at det var hans og 1. Birkerød Gruppes erfaring, at ingen ADHD-børn,
der har været spejder hos 1. Birkerød, har haft gavn og glæde af at have været spejder og er blevet
hængende. Disse børn fungerer simpelthen ikke socialt inden for en gruppe i form af en flok,
patrulje, trop m.v. Peter Ravn fra Birkegruppen bemærkede, at Birkegruppen til gengæld havde
visse positive erfaringer med ADHD-børn som spejdere.

Ad dagsordenens pkt. 6.: Fastsættelse af mødedatoer for resten af 2012:
Tirsdag den 11. september kl. 19.30 hos Birkegruppe
Onsdag den 7. november kl. 19.30 hos Frederikslund Gruppe (med forbehold for gruppens accept)

Ad dagsordenens pkt. 7.: Eventuelt:
BUS-formanden nævnte muligheden for en fælles internet-hjemmeside for BUS. Peter Ravn
udtrykte dog en vis skepsis, om der ville være de nødvendige ressourcer til rådighed til at oprette og
vedligeholde hjemmesiden, og stillede i det hele taget spørgsmål ved nødvendigheden af en sådan
hjemmeside.
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BUS-formanden har tømt Birkeengen for det tidligere Birkerød Fællesudvalgs materiel på grunden.
Nærum Spejd ligger billet ind på nogle borde, mens skiltet med påskriften ”Birkeengen” overgives
til Lokalhistorisk Samling i Birkerød. À la ”Hammerslag”: Grundens offentlige vurdering udgjorde
120.000 kr. Den blev solgt for 325.000 kr. - ca. 170 pct. over vurderingen!

Carl Helman,

9. juli 2012

referent
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