BUS Rudersdal

Referat af bestyrelsesmøde hos Børne- og Ungdomsorganisationernes Samråd
(BUS) i Rudersdal Kommune tirsdag den 11. september 2012 hos DDS
Birkegruppen

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
Peter Ravn, repræsentant for Birkegruppen, DDS
Lars Nissen, repræsentant for 1. Birkerød Gruppe, DDS
Cyrill Holtse, repræsentant for SDA- spejderne
Birthe Holstebro, repræsentant for Sct. Georg Gildet
Gæst:
Søren Grotum, Rudersdal Handicap Råd
Ikke til stede :
Geels Gruppe, DDS
1. Holte Gruppe, DDS
Trørødspejderne, DDS
FDF Gl. Holte
FDF Holte
Afbud:
Lene Naver, suppleant som repræsentant for Nærum Spejd, DDS
Jens Larsen, kasserer for BUS og repræsentant for FDF Birkerød
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Carl Helman, repræsentant for 1. Bistrup Gruppe, KFUM-Spejderne
Helen Due, repræsentant for Vikingerne, Vedbæk Søspejdere
Ad.dagsordenens pkt.1 : Valg af referent:
Birthe Holstebro blev valgt.

Ad. Dagsordenens pkt. 2 : Godkendelse af sidste mødereferat.
Referatet blev godkendt.
Ad.Dagsordenens pkt. 3: Nyt fra formanden, herunder info fra FOU
-

Stor omtale af Spejdernes Lejr i Frederiksborg Amts Avis

-

Tilkørselsvejene til hytterne v/ Hestkøbgård er under behandling i kommunen.

-

Indkaldelse til Søspejdernes Kanoklubs generalforsamling d. 17. Sept.2012 : Niels Foged og Cyril
Holtse deltager fra BUS Men alle er velkomne

-

Naturens Dag i Rude skov Søndag d. 16. Sept. Kl. 11 – 14. Alle er velkomne.

-

Mølleå division har fået bevilget midler til bål hytte v/Nejlinge grunden.

-

Opfordring til grupperne om at huske at bruge de ansøgte beløb fra kommunen. Ellers går de tabt.

-

Drøftelse af kontingentnedsættelse for spejdere, der ikke har råd til at være spejder, og mulighed
for at opnå kommunalt tilskud.

-

Ny Revisionsinstruks fra kommunen: Kan hentes på kommunens hjemmeside.

-

FOU møder kører perfekt.

Info om afholdt møde på Spejdernes Lejr i Holstebro:
Spejderlejr resulterer i konkrete anbefalinger
Et kommunalt topmøde på Spejdernes Lejr i Holstebro mundede ud i konkrete anbefalinger til landets
kommunalpolitikere for at fremme frivillighedskulturen i kommunerne.
Resultatet af ”topmødet” er fem konkrete anbefalinger til landets kommuner:
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Deltagelse i sociale fællesskaber, der skabes i de frivillige foreninger, må ikke være afhængigt
af indkomst. Kommunerne skal, f.eks. via fripas-ordninger, sørge for, at de økonomisk svageste familier
kan få betalt kontingent for deres børn

Kommunerne skal stille specialist-kompetencer til rådighed for de frivillige foreninger til at
kunne rumme alle børn, f.eks. gennem støtte fra PPR-personale

Kommunerne bør på en struktureret måde søge læring af de frivillige foreninger – f.eks. ved
at udnytte spejdernes erfaring i udvikling af SFO-tilbud

Kommunerne bør arbejde for øget inddragelse af de frivillige foreninger i diskussionen om
lokalsamfundets udvikling. Kommunalpolitikerne bør invitere til paneldebatter i utraditionelle
omgivelser, som f.eks. spejderhytter, for at give alle unge større mulighed for involvering i det lokale
demokrati

Kommunerne skal facilitere kontakt og samarbejde på tværs af organisationer og
generationer – f.eks. kan unge lære ældre at anvende mobil eller it. Dette kunne ske gennem
samarbejde mellem kommunen, spejderbevægelsen og organisationer som Ældre Sagen.
De konkrete anbefalinger vil blive sendt til alle landets kommuner, så man lokalt kan drøfte, hvordan
man fremmer frivillighedskulturen i de enkelte kommuner.
Oplæg v/Søren Grotum fra Rudersdal Handicap Råd:
Spejdere og handicappede børn – hvad skal der til for at tilbyde spejd til handicappede ?
To vigtige krav er : tilgængelighed og hyttens indretning, f.eks. toiletter, belysning ved blinde og evt.
handicapparkering. Alt dette koster mange penge, hvilket gør det vanskeligt at opfylde alle krav.
1. og 2. Birkerøds hytter , samt SDA s i Nærum er handicapegnede. Og man har her god erfaring med at
have handicappede spejdere.
Konklussion: Alle grupper bør selv vurdere det enkelte tilfælde grundigt. Det er vigtigt at kende
handicappets omfang og have god forældrekontakt. Råd og vejledning kan indhentes fra
handicaporganisationerne. Der kan henvises til de handicappede hytter i kommunen.
For at synliggøre hvilke grupper, der mener, de er handicapegnede, skal man melde tilbage til BUS
formand Poul –Henrik Appelqvist : pha@dds.dk
AHD børn fylder mere og mere i spejdergrupperne og stiller store krav til lederne. Ofte finder man for
sent ud af problemet og forældrene oplyser ikke altid om barnets handicap. Det kan være svært at få
disse børn til at fungere i gruppen, og de kan ofte være årsag til ,at man mister nogle spejdere. Man må
i egne tilfælde selv vurdere, hvor langt man kan gå. Søren Grotum kom med et lille ”fif”:
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Spejdergruppen kan prøve at rette henvendelse til Frivillig Centret i Rudersdal om evt. at få en
støtteperson med til mødre/turer. Det er måske værd at forsøge !
Stor tak til Søren Grotum , som gerne står til rådighed for flere handicap informationer.

Ad. Dagsordenens pkt. 4: Nyt fra medlemmerne
Birkegruppen: 161 medlemmer + ventelister. Ønsker gerne flere ledere.
Der deltog 70 spejdere på Spejderne lejr. Gruppen havde gode resultater af at være meget sammen. Har
haft en vellykket week-end tur til Gillastig i Sverige med forældre og søskende. Der deltog 160 personer.

SDA, Nærum: ca. 50 medlemmer. Har tidligere arbejdet i aldersopdelte grupper. Har i ca 4 år prøvet med
én stor fælles gruppe. Men dette har bevirket,at man har mistet mange store spejdere. Derfor vender man
tilbage til to aldersopdelte grupper. ( Claus Nar i Farum har også prøvet dette forsøg med dårligt resultat ).
Gruppen har været i Sverige med 35 deltagere.
KFUM spejderne, Nærum: Ca. 40 medlemmer. Grunden er nu genetableret med god behandling fra
kommunens side. Gode resultater fra lederuddannelse . Alle ledere har været på kursus.
Værdifuldt samarbejde for spejderne i Rudersdal i forbindelse med Spejdernes Lejr. Stor ros til de to
koordinatorer Signe og Sidsel.
KFUM spejder Bistrup gruppe: Der er opsat varmepumpe i hytten. Ellers intet nyt.
1. Birkerød: 107 medlemmer. Stor udskiftning i lederkredsen og mange nye ledere i alle afdelinger. Der
søges efter en ny gruppeleder for Jacob Braad. Der deltog ca. 50 spejdere på Spejderne lejr. Besøg af 36
russiske spejdere, som var indkvarteret i hytterne v/Hestkøbgård. Nyt tag på hytten og der planlægges at
bygge et skur.
2. Birkerød : 97 medlemmer. Mangler ledere. Poul- Henrik er stoppet som minileder efter 19 år. Fortsætter
som gruppens repræsentant i BUS og FOU. Gruppen deltog i Spejdernes lejr.
Sct. Georgs Gildet : 14 medlemmer. Vil gerne være flere. Har forsøgt hvervekampagne i forældrekredsene,
men ingen resultater.
Ad.Dagsordenens pkt. 5 : Evt.
Opfordring til alle kasserer om at indsende budget til kommunen senest d. 1. Nov.
Opfordring til alle grupper : tænk over emner til Lederprisen, og meld tilbage til BUS !!
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Der planlægges et afslutningsmøde om Spejdernes lejr med de to koordinatorer, Signe og Sidsel. Dato
følger.
Næste bestyrelsesmøde bliver mandag d. 5. Nov, kl. 19,30 i Frederikslund hytten
NB !! datoen er ændret fra d. 7. Nov !

Birthe Holstebro
Referent

12. September 2012

