BUS Rudersdal
Referat af bestyrelsesmøde hos Børne- og Ungdomsorganisationernes Samråd
(BUS) i Rudersdal Kommune mandag den 6. juni 2011 hos FDF Birkerød

Til stede:
Poul-Henrik Appelqvist, formand for BUS, BUS’ repræsentant i Rudersdal Folkeoplysningsudvalg
og repræsentant for 2. Birkerød Gruppe, DDS
Lene Naver, næstformand for BUS og repræsentant for Nærum Spejd, DDS
Jens Larsen, kasserer for BUS og repræsentant for FDF Birkerød
Annette, repræsentant for Frederikslund Gruppe, DDS
Lars Nissen, repræsentant for 1. Birkerød Gruppe, DDS
Lise Foged, repræsentant for KFUM-spejderne, Vedbæk-Nærum Gruppe
Carl Helman, repræsentant for 1. Bistrup Gruppe, KFUM-Spejderne, og for Sct. Georg Gildet

Ikke til stede eller afbud fra:
Geels Gruppe, DDS
1. Holte Gruppe, DDS
Trørødspejderne, DDS
Vikingerne, Vedbæk Søspejdere
Birkegruppen, DDS
SDA-Spejderne, Nærum
FDF Gl. Holte
FDF Holte
Sct. Georg Gildet (dog fungerede Carl Helman som stedfortrædende repræsentant)
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Ad dagsordenens pkt. 1.: Godkendelse af dagsorden og valg af referent:
Dagsordenen blev godkendt, og undertegnede blev valgt til referent.

Ad dagsordenens pkt. 2.: Godkendelse af referat af det konstituerende BUS-møde 28. marts 2011:
Referat af det konstituerende BUS-møde den 28. marts 2011, hvor det væsentligste punkt var valget
af Jens Larsen som kasserer for BUS, blev godkendt.

Ad dagsordenens pkt. 3.: Meddelelser fra formanden og BUS’ folkeoplysningsudvalgsrepræsentant:
Poul-Henrik Appelqvist oplyste, at han på det seneste møde i Rudersdal Folkeoplysningsudvalg
(FOU) for første gang var blevet præsenteret for oplysninger om, at Birkegruppen og Frederikslund
Gruppe har søgt FOU om tilskud til et fælles lederfastholdelsesprojekt. Det blev bemærket, at det af
flere hensyn bør være sådan, at BUS’ FOU-repræsentant bliver informeret på forhånd om
spejdergruppers og FDF-kredses ansøgning til FOU om tilskud til særskilte projekter. Hvis FOUrepræsentanten er forhåndsinformeret, vil repræsentanten kunne bistå med den nærmere udformning
af tilskudsansøgningen, således at den er mest mulig ”salgbar” i forhold til den kommunale
forvaltning og FOU, og repræsentanten vil være forberedt på at fremme ansøgerens interesser ved
FOU’s behandling af sagen.

Ad dagsordenens pkt. 4.: Nyt fra medlemmerne:
Emne: BUS’ mini-evaluering af Hop & Rock i forhold til kommunen og FOU:
Arrangementet ”knækker over” omkring kl. 17.00, hvor de fleste forældre henter deres børn.
Kommunen samt de deltagende børn og deres familier får for lidt ud af honorarer til kunstnere, der
optræder efter kl. 17.00.
Emne: Opgørelse af aktivitetstimer ved tilskud til egne lokaler:
Der blev gjort opmærksom på de lokale Rudersdal-regler om aktivitetstimetal i egne lokaler, der på
baggrund af folkeoplysningsloven (navnlig folkeoplysningslovens §§ 23-26 og §§ 10-11 i
bekendtgørelse nr. 1700 af 19. december 2006) kan medføre et nedslag i tilskuddet til egne lokaler
(hytter). Som aktivitetstimer kan medregnes både tid til egentlige møder med ledere og børn, men
også tiden, der medgår til ledernes planlægning, forberedelse og oprydning samt bestyrelsesmøder.
Som tommelfingerregel kan der til hvert børnemøde på standard 1 ½ - 2 timer opereres med 1 time
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til forberedelse og 1 time til oprydning. Hos 1. Birkerød Gruppe er det blevet beregnet, at det årlige
aktivitetstimetal skal nå op på mindst 1.050 timer for at undgå nedslag i tilskuddet.

Emne: Daginstitutioners benyttelse af spejder- og FDF-hytter:
Som det fremgår af referat af årets generalforsamling hos BUS den 24. februar 2011, undersøger
den kommunale forvaltning på baggrund af beretningerne, som FDF-kredsene og spejdergrupperne
var blevet anmodet om at udarbejde og indsende for 2010, belægnings- eller anvendelsesprocenten
for FDF- og spejderhytter - herunder med henblik på at undersøge mulighederne for en eventuel
alternativ anvendelse uden for mødetid for FDF og spejdere. Måske en mere eller mindre antydning
af overvejelser om udvidet adgang for daginstitutioner, herunder navnlig skovbørnehavers, adgang
til at benytte spejder- og FDF-hytter uden for mødetid for spejdere og FDFere(?)
BUS-formanden/FOU-repræsentanten bemærkede, at spejdere og FDFere skal være meget
forsigtige - ja helst afholde sig fra en regulær udlejning af egne lokaler til daginstitutioner eller
andre for perioder, der strækker sig ud over et kalenderår, idet de særlige beskyttelsesregler efter
lejelovgivningen kan medføre, at udlejer (spejdergruppen eller FDF-kredsen) ved opsigelse skal
kunne anvise lejer (daginstitutionen) et alternativt lejemål. Der er en uheldig sag om et sådant
tilfælde fra et andet sted i landet.
Frederikslund Gruppe bemærkede dog, at de havde haft et særdeles godt forhold til en børnehave,
der havde lånt deres hytte inden for en periode på 2 måneder.
Endelig vurderes det at være i orden og uden konsekvenser for opgørelsen af grundlaget for
kommunalt tilskud til egne lokaler, at spejdere og FDFere ved lån af egne hytter kompenseres for
lånet i form af naturalier (toiletpapir, køkkenruller, elpærer, viskestykker, rengøringsmidler eller
spejder- eller FDF-udstyr som f.eks. tovværk).
Emne: Håndtering af børn med diagnosen ADHD (Attention Deficit/Hyperactivity Disorder),
specialklasse-børn eller i det hele taget urolige børn:
Det blev konstateret, at det var et mere og mere udbredt fænomen og - problem med ADHD-,
specialklasse- og urolige børn ”ude i samfundet” og dermed også hos spejdergrupper og FDFkredse. På samfundsplan er der dog senest i relation til kritisk gennemgang af stigningen i
kommunale udgifter til håndtering af ADHD-diagnosticerede børn blevet udtrykt undren over, at
hele 60 pct. af folkeskolens elever skulle være vurderet til at være ADHD-børn!
I særlig relation til spejdere og FDF blev det bemærket, at idrætsaktiviteterne for børn og unge,
navnlig i Rudersdal Kommune og i de tilstødende nabokommuner Hørsholm og Lyngby-Taarbæk,
er forholdsvis elite- og konkurrenceprægede. Derfor vurderer forældre til ADHD-, specialklasse- og
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urolige børn, at spejdere og FDF med vægt på kammeratskab og socialt fællesskab udgør et mere
velegnet fritidstilbud for deres børn. For så vidt positivt, men problemet er stadigvæk så meget tabu,
at mange eller i hvert fald visse forældre, der får deres ADHD-børn optaget som spejdere eller
FDFere, ikke forinden oplyser spejder- eller FDF-lederne om, at børnene officielt er diagnosticeret
med ADHD. Men det viser sig hurtigt for lederne i løbet af et par møder!
Der blev nævnt forskellige tilgange til at håndtere problemstillingen:
Uddannelse til lederne til at håndtere ADHD-børn. I regi af KFUM-spejdernes Ermelunden Distrikt
har der været afholdt et sådant kursus, idet der i øvrigt vist nok er enheder i en KFUMspejdergruppe i Lyngby-Taarbæk Kommune, som udelukkende er sammensat af ADHD-børn, idet
gruppen har en særlig tilknytning til en specialskole/specialklasser.
Rationering af antallet af ADHD-børn til 1-3 i en enkelt enhed. Eventuelt kombineret med krav om
forældremedvirken ved møder og aktiviteter.
Udmelding ved gruppens eller kredsens foranstaltning efter betragtningen, at ADHD-børn kræver
alt for mange ekstra ressourcer og går for meget ud over de velfungerende børn.
Det blev dog også nævnt, at hvis en spejdergruppe eller FDF-kreds tager imod officielt
diagnosticerede ADHD-børn som medlemmer, har gruppen eller kredsen adgang til et særligt
handicaptilskud fra kommunen. Der er en særlig rubrik herfor på de kommunale skemaer for
tilskudsbudget og tilskudsregnskab.
Emne: Indhentelse af børneattest for 14-årige ledere/assistenter og - medlemmer:
Det blev bemærket, at nedsættelsen af den kriminelle lavalder fra 15 til 14 år medfører, at
spejdergrupperne og FDF-kredsene skal indhente børneattest hos Politiet for 14-årige
ledere/assistenter og -medlemmer. På det aktuelle BUS-møde blev det ikke afklaret, om kommunen
havde sørget for at opdatere standardformularen for erklæring om indhentelse af børneattest.
Emne: Spejderkollegiets 25 års jubilæum:
Selve dagen er vistnok onsdag den 29. juni 2011.

Ad dagsordenens pkt. 5.: Orientering fra grupper og kredse:
2. Birkerød Gruppe har for nylig i fællesskab med 1. Birkerød Gruppe afholdt mini-sommerlejr på
spejdercentret ved Vindinge i hedeland-området, herunder med besøg på Vikingeskibsmuseet i
Roskilde. Der blev afholdt hvervedag den 7. maj 2011, der gav 10 nye medlemmer i forhold til ca.
100 nuværende medlemmer af gruppen.
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1. Birkerød Gruppe afholder i tilknytning til FN’s børneorganisation Unicefs arbejde for de mange
udsatte og dårligt stillede grønlandske børn en stor troplejr på Grønland, hvor projektet er at lære
grønlandske børn at lege. Der har tilsvarende været afholdt en introdag for nye medlemmer, men
der tages i øjeblikket fra venteliste i forhold til gruppens nuværende medlemsantal på ca. 210.
Bygning af pavillon bliver tidligst næste år, idet der er opstået et mere akut behov for modernisering
af køkken inden for

Frederikslund Gruppe har 40-45 medlemmer, men ledermangel. De ledere, der er, udgør dog et
”suverænt” lederteam. Mini’er skal på Centerlejr på Egemose-centret. Juniorspejdere og
tropspejdere skal på sommerlejr på Island. Endvidere står gruppen over for et større
vedligeholdelsesprojekt med at få udbedret et hul i taget på egen hytte. Lise Foged oplyste, at
KFUM-spejderne, Vedbæk-Nærum Gruppe, tidligere havde afholdt en udgift på 62.000 kr. inkl.
moms til samme formål.
FDF Birkerød ser naturligt frem til FDF’s Landslejr i år. Spejdergrupperne har tidligere bemærket,
at landets FDF-kredse er generelt inviteret til at deltage på ”Spejdernes Lejr” i 2012, og dette blev
gentaget på dagens møde. FDF Birkerød stiller sig dog afventende. Der er 85 medlemmer af FDFkredsen i Birkerød.
KFUM-spejderne, Vedbæk-Nærum Gruppe, har 45 spejdere, men har også en stærkt presset
ledersituation. Lise Foged påtager sig både lederopgaver og administrative kassereropgaver, idet
gruppens kasserer kun til varetager mere snævre opgaver med bogføring og regnskab. Der er dog
formentlig udsigt til tilgang til en ny leder, der kan få værelse på Spejderkollegiet.
Nærum Spejd er stille roligt nået op på 25 medlemmer, men for få ledere. Der bliver deltagelse på
MUS-sommerlejr. Gruppelederen er engageret i organiseringen og planlægningen af ”Spejdernes
Lejr” i 2012.
KFUM-Spejderne, 1. Bistrup Gruppe, er p.t. fortsat en relativt ”tom skal” med et par ledere og en
håndfuld spejdere. Gruppen har vurderet, at det gælder om at hverve ledere, før der for alvor kan
hverves spejdere. Derfor har gruppen engageret sig i ”Projekt Frivillig” med præsentation på
Birkerød Gymnasium og opslag på hjemmesiden projektfrivillig.dk, idet det overordnende projekt
blev præsenteret som hvervning af ledere. Gruppens engagement har dog endnu ikke givet noget
afkast. Gruppen var også til stede ved Hop & Rock, samt - som traditionen byder - ved
Sommerfesten i Bistrup præstegårdshave den 5. juni 2011.

Ad dagsordenens pkt. 6.: Næste møder:
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På det konstituerende BUS-møde den 28. marts 2011 var tid og sted for de næste BUS-møder
foruden det aktuelle møde blevet fastsat til
tirsdag den 20. september 2011 kl. 19.30 hos Sct. Georgs Gildet, Birkerød, og
torsdag den 8. december 2011 kl. 19.30 hos KFUM Spejderne, Nærum-Vedbæk.
Af hensyn til egen rejse og eget ophold i Namibia bad BUS-formanden om en flytning af mødet i
september. Det blev så fastsat til mandag den 12. september 2011, kl. 19.30, hos Sct. Georgs Gildet,
Birkerød, ”Dorothea Gerners Hytte”, Hestkøbvej 22 D, 3460 Birkerød.

Carl Helman,

27. juni 2011

referent
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