
Referat af tværkorpsligt møde torsdag d. 4. november 2010 kl.  20.00  
 
Til stede var  Kristian Gottlieb Weis, KFUM-Spejderne, Marselis Distrikt 

 Hans-Otto H. Hansen, KFUM-Spejderne, Marselis Distrikt 

 Elsebeth Pii Svane, De grønne pigespejdere, Region Kattegat 

 Divisionschef Kir Laustsen, DDS, Aros Division 

 Divisionschef Simon Agerbæk, DDS Aros, Division 

 Divisionschef Christian Jensen, DDS, Århus Skov Division 

 Birk Sandbæk, Baptistspejderne, Århus 

 Erik Birkholm Nielsen, Spejderudvalget, Århus Stadsgilde 
Afbud fra   Marianne Eskildsen, Spejderudvalget, Århus Stadsgilde 
 
1. Velkomst og præsentationsrunde 
 
2. Referatet fra sidste møde d. 6. maj 2010 blev godkendt uden kommentarer 
 
3. Nyt fra de forskellige foreninger 

 KFUM-spejderne: CEE2010 gik fint – kulturchok for it-bgyndere og fantastisk for de unge, 
Også skybrud på tømmerflåder gik flot. 

 Spejderudvalget: Der holdes landsgildeting 2911 i Århus – spejderne ønskes involveret til 
faneborg etc – der kommer nærmere besked. Lederarrangement nu 10. nov. 
2010 har 100 tilmeldte, hvilket er fremgang i forhold til sidste år. Det skal afklares, 
om der holdes lederarrangement i 2011, hvor der også er landsgildeting. 

 De grønne pigespejdere: Der er etableret et koordinerende Århus-udvalg (ikke juridisk 
person) 

 DDS: Det kører! 
 
4. Nyt omkring fælles samarbejdsområder 

 Kulturnatten 2010 – økonomien skal tages op – det er meget dyrt for de små korps. 

 Samrådet – Tag på kursus, ellers mindskes bevillingerne fremover. 

 Spejdermuseet (ordnes inden denne dagsorden) 

 Fælles korpslejr 2012 i Holstebro – hovedudvalgsformændene er klar. Enhederne bliver 
naboer med andre korps fra lokalområdet.  
FDF, andre grupperinger, kærester etc indbydes. 

 Krydsfelt – korpsene har fundt unge til projekt ’det rullende spejderhus’. 

 Spejderkollegiet – foreningen stiftes snarest, placerigen af selve kollegiet er ikke afgjort 
 
5. Sølvøkseløbet 2011 – det dør desværre, men der er midler til genstart. Kommunikationen og 
langtidsplanlægningen i forhold til korpsene har voldt problemer. 
 
6. Opdatering af adresseliste – er vedlagt 
 
7. Næste møde bliver på Spejdermuseet torsdag d. 12/5 2011 kl 19.00. 
Erik Birkholm står for forplejning, Kristian Gottlieb udsender dagsorden. 
 
8. Evt.  

 Lad os få fat i de to små spejderkorps, nemlig metodisternes og adventisternes grupper. 
Birk Sandbæk kontakter dem. 

 Check www.aarhuskommune.dk/RULL - se efter RULL-projektet i lokalområdet plus de 
nærmeste også. Kontakt Henrik Kock, ÅUF og evt. områdechefen for at høre, om deres 
planer omfatter grønne områder, I plejer at benytte. Har I kun mundtlige aftaler om jeres 
brug, risikerer I at de bortfalder. Har I skriftlige aftaler, skal I gøre kraftigt opmærksom på 
dem snarest, for planerne kommer i byrådet inden længe. 

 
Risskov d. 5. november 2010 
Elsebeth Pii Svane 

http://www.aarhuskommune.dk/RULL

