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R1.1: DET TVÆRKORPSLIGE SAMARBEJDE 
 
FORSLAGSSTILLERE 
Hærvejens Distrikt, Guldhorn Distrikt, Hærulf Distrikt, Nydam Distrikt 
 
 

MOTIVATION FOR FORSLAGET 
Det er vores holdning, at det med det nuværende forslag fremstår uklart, hvilket mandat vi giver hovedbestyrelsen i arbejdet med Spejderne, og vi har derfor ændret 
ordlyden således, at den understreger vores anerkendelse af arbejdet med Spejderne, men samtidig sætter fokus på processen fremadrettet.  
 

FORSLAGSTEKST 
Nuværende ordlyd:  
 

Ændringer i ordlyden: 
 

Foreslået ordlyd: 

”Landsmødet giver Hovedbestyrelsen 
mandat til at forsætte arbejdet med 
Spejderne. 

Landsmødet ønsker at styrke samarbejdet 
mellem korpsene på lokalt plan. 
Arrangementer som 
Gruppeledelseskonferencen, hvor deltagere 
fra alle korps mødes til fælles oplevelser og 
videndeling skal styrkes.  

Endvidere skal de gode relationer, der er 
etableret lokalt i forbindelse med Spejdernes 
Lejr 2012 og Spejdernes Lejr 2017 støttes.” 

 

”Landsmødet giver Hovedbestyrelsen mandat til at 
forsætte arbejdet med Spejderne. 
 
Landsmødet anerkender potentialet i 
Spejderne, og at Hovedbestyrelsen 
fortsætter arbejdet i Spejderne.  
 
Landsmødet henstiller til Hovedbestyrelsen, 
at medlemmerne involveres i en åben og 
inddragende proces i den videre udvikling af 
Spejderne, nationalt såvel som lokalt.   
 
Landsmødet ønsker at styrke samarbejdet 
mellem korpsene på lokalt plan. 
Arrangementer som 
Gruppeledelseskonferencen, hvor deltagere 

Landsmødet anerkender potentialet i 
Spejderne, og at Hovedbestyrelsen fortsætter 
arbejdet i Spejderne.  
 
Landsmødet henstiller til Hovedbestyrelsen, 
at Grupperne og Distrikterne involveres i en 
åben og inddragende proces i den videre 
udvikling af Spejderne, national såvel som 
lokalt.   
 
Landsmødet ønsker at styrke samarbejdet 
mellem korpsene på lokalt plan. 
Arrangementer som 
Gruppeledelseskonferencen, hvor deltagere 
fra alle korps mødes til fælles oplevelser og 
videndeling skal styrkes.  

Steffen Muldbjerg


Steffen Muldbjerg
R1.2



LANDSMØDE 2018  
KFUM-SPEJDERNE 

fra alle korps mødes til fælles oplevelser og 
videndeling skal styrkes.  
 
Endvidere skal de gode relationer, der er 
etableret lokalt i forbindelse med Spejdernes 
Lejr 2012 og Spejdernes Lejr 2017 støttes.” 

 

 
Endvidere skal de gode relationer, der er 
etableret lokalt i forbindelse med Spejdernes 
Lejr 2012 og Spejdernes Lejr 2017 støttes.” 
 

 
Forslagsteksten er slut   


