Referat af bestyrelsesmøde hos Børne- og Ungdomsorganisationernes Samråd
(BUS) i Rudersdal Kommune onsdag d. 3. April 20132 hos Vedbæk Vikingerne.

Til stede:
Poul-Henrik Appelqvist, formand for BUS, BUS’ repræsentant i Rudersdal Folkeoplysningsudvalg
og repræsentant for 2. Birkerød Gruppe, DDS
Helen Due, repræsentant for Vikingerne, Vedbæk søspejd.
Peter Ravn, repræsentant for Birkegruppen, DDS
Lars Nissen, repræsentant for 1. Birkerød Gruppe, DDS
Cyrill Holtse, repræsentant for SDA- spejderne
Carl Helman, repræsentant for 1. Bistrup Gruppe, KFUM-Spejderne
Sebastian

, 1. Holte gruppe, DDS

Birthe Holstebro, repræsentant for Sct. Georg Gildet
Ikke til stede :
Nærum Spejd. DDS
Geels Gruppe, DDS
Trørødspejderne, DDS
FDF Gl. Holte
FDF Holte
Afbud:
Niels Foged, næstformand for BUS og repr. For KFUM spejderne, Vedbæk – Nærum gruppe
Jørgen Christensen , repr. For RUSK
Jens Larsen, kasserer for BUS og repræsentant for FDF Birkerød

Ad.dagsordenens pkt.1 : Valg af referent:
Birthe Holstebro blev valgt.

Ad. Dagsordenens pkt. 2 : .
Nyt fra formanden, herunder info fra FOU
- Kommunens Lederprisoverrækkelse finder sted mandag d. 15. April kl. 16 – ca. 20.
Der er udsendt indbydelse og man skal tilmelde sig senest d. 11. April, hvis man deltager i spisning..
Alle opfordres til at møde op og vise uniformen !
-

På FOU mødet d. 23. April er der planlagt besøg af Vibeke og Troels fra Frederikslund gruppe. De vil
fortælle om deres lederproject i gruppen.

-

Opfordring til alle kasserer om at indsende ansøgning om lokale- og aktivitetstilskud senest d. 15.4.
BEMÆRK udgifter fra Spejdernes Lejr til rafter m.v. indgår i afregningen for Lokaletilskud 2012.

-

Kommunen har i vinterens løb arbejdet med kortlægning af foreningslivet i Rudersdal. Der bliver i
nær fremtid udsendt et omfattende ”regelsæt”, som spejdergrupperne skal tage stilling til.

-

HOP og ROCK arrangement torsdag d. 30. Maj Der er udsendt indbydelse til alle grupper, som selv
skal tilbagemelde om deres evt. deltagelse.

-

Kommunens alkoholpolitik i foreningslivet: Der er udsendt en pjece til alle grupper, som skal sørge
for at udfylde og indsende den til kommunen. De fleste grupper har udfærdiget deres egen
alkoholpolitik og forholder sig til korpsets regelsæt, som er fornuftigt.

-

Nyt fra medlemmerne:

-

Vikingerne v/ Helen: Der er ca. 60 medlemmer. Uvished om fremtiden af lokaliteterne i forbindelse
med ombygningen af havneområdet. Problem i gruppen er løst på en positiv måde med
konsulentbistand fra korpset.

-

1. Holte gruppe v/ Sebastian: Ca. 110 medlemmer. Der forsøges at holde et kommunikations
arrangement som internt/ externt kursus med tilskud. Planer om oprettelse af ”gammelmands
klan”. Samarbejder med 1. og 2. Birkerød om Roskilde Festival.

-

1. Birkerød DDS v/ Lars: Ca. 100 medlemmer. Har søgt og modtaget tilskud ( 50.000)til nyt køkken.

-

Har p.gr. a. formandsskift i 2012 mistet et større beløb om tilskud til week-end hytte. Forsøger at
finde en løsning hos kommunen. Gruppen har nu fået en ny formand, som lover godt ! Men de
mangler en gruppeleder.

-

KFUM Bistrup v/ Carl : Arbejder intens på genrejsning af gruppen. Er tilmeldt HOP og ROCK.

-

SDA spejderne, Nærum v/ Cyrill: Projectet med forældre/voksenleder fungerede ikke. Men nu har
gruppen været så heldig at få 4 nye unge ledere, hvilket har bevirket en fordobling af børne medlemstallet til 36. Flot! Gruppen har fået ny kanovogn til 8 både.

-

Birkegruppen v/ Peter: Har ca. 150 medlemmer. Gruppen kører stabilt. Kunne ligesom andre godt
bruge flere ledere !

-

2. Birkerød v/ Poul- Henrik: Ca. 100 medlemmer. Ledersituationen er blevet bedre.

-

Rudersdal Kanoklub ( RUSK): Består p.t. af 1. Holte, Trørød, og Frederikslund. Andre grupper vil
være kærkomne medlemmer ! Der kræves redningsveste. Husk at søg fonde ( f.eks. Tryg fonden ).

-

Klubben har bestilt ny platform. Har søgt og fået midler fra Fog Fonden. Har bygget stativer til
bådene (12 stk ).

-

Sct. Georgs Gildet v/ Birthe: Vellykket jubilæumsarrangement i januar. Har ligesom andre grupper
fået opfordring til at arrangere Sct. Hans bålet i Birkerød.

-

EVT.

-

Fra Bistrup kirke har spejdergrupperne i Birkerød fået en opfordring om at komme med deres fane
til en koncert d. 4. Maj. Hvem kommer ?

-

Næste møder: Onsdag d. 12. Juni kl. 19,30 hos 1. Holte, Havarthigården.

-

Birthe Holstebro
Ref.

Mandag d. 9. September hos SDA Spejd., Nærum : Concordiavej 14 v kirken

