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0 - Velkomst 

Formand for Hovedbestyrelsen Stine Kirk Jensen og næstformand Tobias Simonsen bød alle 

hjerteligt velkommen til det online ekstraordinære landsmøde. Det var en underlig følelse da 

det ordinære landsmøde i september 2020 blev afbrudt, men trods det lykkedes det at få 

afholdt noget af landsmødet. Den ny-konstituerede Hovedbestyrelse glæder sig til den 

igangværende landsmødeperiode, men også til dette online ekstraordinære landsmøde hvor 

der er nye ting på dagsordenen og hvor vi skal behandle og drøfte nogle af de ting vi ikke 

nåede under det ordinære landsmøde i september 2020. 

 

Herefter ledte udviklingschef Jakob Frost det ekstraordinære landsmøde gennem en 

elektronisk testafstemning for at sikre at de stemmeberettigede var fortrolige med processen i 

stemmeafgivningen. 

 

Ved det ekstraordinære landsmødes start var der 122 stemmeberettigede tilmeldt, der 

tilsammen rådede over 137 stemmer inkl. eventuelle fuldmagtsstemmer. 

 

 

1 – Konstituering af landsmødet 

Hovedbestyrelsen foreslog Henrik Væver og Morten Trampedach Junget som dirigenter for det 

ekstraordinære landsmøde. Der stemmes skriftligt om Hovedbestyrelsens forslag. 

 

Der blev i alt afgivet 124 stemmer. 123 stemte for, ingen stemte imod, 1 stemte blankt. 

Henrik Væver og Morten Trampedach Junget blev valgt. 

 

 

Hovedbestyrelsen foreslog Simon Bek Rasmussen som referent for det ekstraordinære 

landsmøde. Der stemmes skriftligt om Hovedbestyrelsens forslag. 

 

Der blev i alt afgivet 117 stemmer. 116 stemte for, ingen stemte imod, 1 stemte blankt. 

Simon Bek Rasmussen blev valgt. 

 

 

På vegne af dirigenterne og referenten takkede Henrik Væver for valget og lovede at de ville 

gøre deres for at lede alle gennem KFUM-Spejdernes første virtuelle ekstraordinære 

landsmøde. Henrik Væver redegjorde for de tekniske platforme, der anvendes til at 

gennemføre det ekstraordinære landsmøde samt for hvordan dirigenterne vil kommunikere til 

landsmødet under et eventuelt teknisk nedbrud. 

 

Korpsets Love giver i §34 stk. 10 mulighed for at Hovedbestyrelsen kan indkalde til 

ekstraordinært Landsmøde. Dette kan indkaldes med kortere varsel end et ordinært 

Landsmøde. Dirigenterne konstaterede at det ekstraordinære landsmøde er indvarslet skriftligt 

den 5. november 2020 i det elektroniske nyhedsbrev samt som en nyhed på Spejdernet. Det 

ekstraordinære landsmøde er således lovligt indvarslet. 

 

Der er ikke angivet frister i Korpsets Love i forhold til dagsorden og punkter på et 

ekstraordinært Landsmøde, så Hovedbestyrelsen har fastsat de frister der er gældende for det 

ekstraordinære landsmøde. 

 

Regnskab for de 2 foregående år og budgetter for de kommende 2 år er offentliggjort i 

forbindelse med det ordinære landsmøde i 2020 den 15. august 2020 og igen offentliggjort 

den 29. november 2020 på landsmødets hjemmeside.  
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Den 29. november blev de stillede resolutionsforslag offentliggjort på landsmødesitet med frist 

den 6. december 2020 for at stille ændringsforslag til disse. Ændringsforslag er efterfølgende 

også offentliggjort på landsmødesitet.  

 

Henrik Væver redegjorde afslutningsvis for at kandidater til suppleantvalget til 

Hovedbestyrelsen er blevet præsenteret på landsmødesitet efterhånden som deres kandidatur 

er blevet meddelt og at det har opfyldt kravene i Korpset Love. 

 

Henrik Væver forklarede at programmet for det ekstraordinære landsmøde indeholder de 

punkter, der er på dagsordenen, men at det ekstraordinære landsmøde er tilrettelagt på en 

måde, hvor der vil være byttet om i rækkefølgen af punkterne. 

 

Morten Trampedach Junget gennemgik procedurerne for at få ordet og fortalte at der 

udelukkende gennemføres skriftlige, anonyme, afstemninger, hvor fuldmagtsstemmer kan 

anvendes. 

Da der er tale om resolutionsforslag afgøres afstemningerne ved simpelt flertal blandt de 

afgivne stemmer, bortset fra suppleantvalget til Hovedbestyrelsen som dirigenterne vil 

introducere når landsmødet når dertil. 

 

Morten Trampedach Junget fortalte at der således ikke var behov for stemmetællere, men at 

to ansatte fra Spejdercenter CHP kontrollerer stemmeafgivningen og resultaterne af 

afstemningerne. Endvidere deltager Korpsets advokat, Mark Thorsen, i det ekstraordinære 

landsmøde som observatør, og dirigenterne er på den baggrund trygge ved afviklingen af det 

online ekstraordinære landsmøde. 

 

Morten Trampedach Junget forklarede at der ved tidligere ordinære landsmøder har været 

præcedens for at gæster og ikke-stemmeberettigede må deltage i landsmødet og at de også 

kan anmode om ordet. På den baggrund oplyste dirigenterne at de også gav dette tilsagn og 

mulighed ved dette online ekstraordinære landsmøde. 

 

 

2 – Økonomi 

Hovedbestyrelsesmedlem og korpskasserer Niels Pathuel Larsen gennemgik nogle elementer i 

regnskabets hovedtal for 2018 og 2019, og henviste desuden til de drøftelser, der havde været 

på temadebatten om emnet på det ordinære Landsmøde samt til den online debat der er 

afviklet den 13. december 2020 forud for det ekstraordinære landsmøde. 

 

Regnskabet udviser et underskud i 2018 på 1,67 mio. kr. og et underskud i 2019 på 2,8 mio. 

kr. Der var et stort overskud fra Spejdernes Lejr i 2017, som Hovedbestyrelsen har lovet at 

ville bruge på aktiviteter til glæde for spejdere. Det betyder at der i 2018 er givet 1,6 mio. kr. 

til fejring af UngdomsØen i forbindelse med indvielsen samt til Spejderhjælpen, hvilket 

begrunder underskuddet i 2018.  

 

I 2019 skyldes underskuddet primært at der er hensat midler til Spejdernes Lejr i 2022 og 

desuden er der tale om hensættelser af feriepengeforpligtelser til ansatte. Disse poster beløber 

sig samlet til det underskud som 2019 udviser. 

 

Korpset har haft et faldende medlemstal i både 2018 og 2019, men med et par hundrede flere 

medlemmer i 2018 og omkring 1000 medlemmer flere i 2019 havde korpset modtaget ca. 

600.000 kr. mere fra udlodningsmidlerne. På den baggrund opfordrede Niels Pathuel Larsen til 

at få alle faktiske medlemmer med i medlemsopgørelserne ved årsskiftet i år. 

 

 

Jesper Dahl, Strandboerne 
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Pegede på at der er 2,7 mio. kr. i indtægter på kurser i 2019 men kun udgifter for 2,1 mio. kr. 

På den baggrund ønskede han at vide om Korpset tjente penge på at afholde kurserne. 

 

Niels Pathuel Larsen, Hovedbestyrelsen 

Nogle indtægter omkring det internationale arbejde er gået den vej ind i regnskabet og derfor 

er der denne forskel. Vores kurser er ikke en overskudsforretning – og det skal det heller ikke 

være - de løber cirka rundt. 

 

Søren Friis, Flemming Gruppe 

Takkede for en god opdatering fra kassereren og spurgte til stigningen i posten 

korpsaktiviteter fra perioden 2016-2018 og til 2018/2019, hvor udgifterne tager et spring på 

ca. 4 mio. kr. 

 

Niels Pathuel Larsen, Hovedbestyrelsen 

Posten korpsaktiviteter dækker også over eksternt finansierede projekter og det er dem der 

trækker posten op i den sidste del af perioden. Det gør de med cirka 2,1 mio. kr. Desuden er 

det også hensættelserne til Spejdernes Lejr i 2022 som føres her. 

 

Dan Ejlertsen, Bispebjergspejderne 

Spurgte til hvad det var for ”sikre aktier” som en del af Korpsets midler var placeret i, som 

korpskassereren havde omtalt i sin gennemgang af regnskabet. 

 

Niels Pathuel Larsen, Hovedbestyrelsen 

Der er primært tale om en obligationsbeholdning med lav risiko, der er optaget for år tilbage, 

og som er sat sammen på tværs i en foreningssammenslutning. 

 

Marie Rahr Kruse Østerholt, Rosenvænget Gruppe 

Takkede for en fin gennemgang af regnskaberne og spurgte til posten kontingenter som 

udgjorde 900.000 kr. i 2018 og lidt mindre i 2019. I forbindelse med gennemgangen af 

regnskabet blev det oplyst at det gik til korpsets medlemskab af Foreningen Spejderne og til 

Ungdomsøen, og ønskede at vide om der var tale om en fast sats. 

 

Niels Pathuel Larsen, Hovedbestyrelsen 

Korpsets er ude af UngdomsØen nu her, men det er Foreningen Spejdernes årsmøde der 

fastsætter kontingentet. Det er en to-delt størrelse, der indeholder et kontingent og et 

driftsvederlag, som går til at betale for at der er en stab, der løser de opgaver som ligger 

under Foreningen Spejderne. Lige pt. ligger udgiften til dette kontingent på ca. 500.000 kr. De 

to ”store korps” bidrager lige meget og de tre ”mindre korps” bidrager med en mindre andel 

ud fra en fordelingsnøgle. 

 

Kim Friis, Stilling Gruppe 

Spurgte til hensættelserne til Spejdernes Lejr og fortalte at hans erfaring, når han havde lavet 

regnskaber, var at oprette en konto til det, således at beløbet fremstår tydeligt, og ikke er 

gemt under korpsaktiviteter, når det er til så godt et arrangement som Spejdernes Lejr. 

 

Niels Pathuel Larsen, Hovedbestyrelsen 

Det vil blive udskilt fremover, men lige nu følger det bare praksis for at det er 

sammenligneligt. 

 

Per Vandrup, Lundehus Gruppe 

Bemærkede supplerende at posten kontingenter under korpsaktiviteter eksempelvis også 

dækker udgiften til Korpsets medlemskab af Landssamrådet. 

 

Der var ikke flere der ønskede ordet og der stemmes skriftligt om godkendelse af Korpsets 

regnskab for 2018 og 2019. 
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Der blev i alt afgivet 125 stemmer. 121 stemte for, 3 stemte imod, 1 stemte blankt. 

Regnskabet er godkendt. 

 

 

Korpskasserer Niels Pathuel Larsen fremlagde budgettet for 2021 og 2022. Hovedbestyrelsen 

har været konservative i budgetlægningen i forhold til indtægterne, og der er generelt en stor 

usikkerhed i budgetterne på grund af hele Corona-situationen. 

 

Udgangspunktet er en forventning om et stigende medlemstal frem mod Spejdernes Lejr i 

2022 og dermed en forventning om et øget provenu fra korpsafgifter. Der forventes desuden 

øgede rejseudgifter i 2021 og det bidrager til et øget tilskud fra Dansk Ungdoms Fællesråd i 

det efterfølgende år. 

 

Der er en stigning i udgifterne til arrangementer i 2022 på grund af en forventning om flere 

arrangementer i forhold til 2021, som stadig forventes at være påvirket af Corona-situationen.  

 

Der er et budgetteret med et lille underskud på 81.000 kr. i 2021 og et lille overskud på 

95.000 kr. i 2022. 

 

Kim Friis, Stilling Gruppe 

Ønskede at Spejdernes Lejr blev udpenslet mere. Når det fremgår i regnskabet, så bør det 

også fremgår i budgettet. 

 

 

Morten Højbjerg Jacobsen, Medlem direkte under korpset 

Takkede for en fin gennemgang og udtrykte stor forståelse for at det er vanskeligt at tænke et 

eller to år frem i den nuværende situation. I den forbindelse var han nysgerrig på hvordan det 

ser ud til at 2020 ender rent resultatmæssigt, som en ramme for at forklare hvorfor 

Hovedbestyrelsen i sine budgetter slår ud med armene og siger at alt er godt. 

 

Niels Pathuel Larsen, Hovedbestyrelsen 

2020 bliver ikke et jubelår da en stor del af Korpsets udgifter er ejendomme og personale. De 

ansatte har været hjemsendt og Hovedbestyrelsen har søgt al den kompensation som er 

muligt. Alligevel ser det ud til at 2020 ender med et underskud omkring eller over 1 mio. kr. Af 

samme grund er der også allerede sket personaletilpasninger på Administrationscentret. 

 

Marie Rahr Kruse Østerholt, Rosenvænget Gruppe 

Pegede på udgiften til medlemsservice, hvor der har været en stor opgradering som mange er 

glade for. Roste desuden de frivillige i supporten og pegede på at der også er brug for fortsat 

at udvikle på systemerne. I den forbindelse dækker budgetposten vel både drift og udvikling 

og ønskede der for at der blev prioriteret udvikling af medlemsservice-systemet også. 

 

Dirigenterne oplyste at det ekstraordinære landsmøde ikke skal godkende budgetterne for de 

kommende to år, men nu har fået dem fremlagt og er blevet orienteret om dem. 

 

 

3 – Revisor 

Som statsautoriseret revisor indstiller Hovedbestyrelsen at Beierholm Statusautoriseret 

Revisionspartnerselskab vælges som KFUM-Spejdernes revisor. 

 

Der var ingen der ønskede ordet og der stemmes skriftligt om Hovedbestyrelsens indstilling.  

 

Der blev i alt afgivet 121 stemmer. 120 stemte for, 1 stemte imod, ingen stemte blankt. 

Beierholm Statusautoriseret Revisionspartnerselskab er valgt. 
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Som kritisk revisor indstiller Hovedbestyrelsen at Lars Ravn (Vangede Gruppe) vælges for 2 

Landsmødeperioder, det vil sige indtil det ordinære Landsmøde i 2024. 

 

Der var ingen der ønskede ordet og der stemmes skriftligt om Hovedbestyrelsens indstilling.  

 

Der blev i alt afgivet 122 stemmer. 122 stemte for, ingen stemte imod, ingen stemte blankt. 

Lars Ravn er valgt. 

 

Morten Højbjerg Jacobsen var i forbindelse med det ordinære Landsmøde i 2020 ikke på valg 

som kritisk revisor, og er valgt frem til næste ordinære Landsmøde i 2022. 

 

 

Som suppleant for de kritiske revisorer indstiller Hovedbestyrelsen at Erling Birkbak (Them 

Gruppe) vælges indtil næstkommende ordinære Landsmøde i 2022. 

 

Der var ingen der ønskede ordet og der stemmes skriftligt om Hovedbestyrelsens indstilling.  

 

Der blev i alt afgivet 122 stemmer. 122 stemte for, ingen stemte imod, ingen stemte blankt. 

Erling Birkbak er valgt. 

 

4 – Behandling af beslutningsforslag 

Dirigenterne oplyste at der er fremsat både resolutionsforslag og et tilhørende 

ændringsforslag. Disse er blevet debatteret i forbindelse med en online debat, der er afviklet 

den 13. december 2020 forud for det ekstraordinære landsmøde. I forbindelse med 

motiveringen af de enkelte forslag vil der også blive præsenteret en opsamling fra den 

gennemførte debat. 

 

Resolutionsforslag R.1: Inkluderende brug af symboler og traditioner 

Tobias Simonsen motiverede forslaget som Hovedbestyrelsen har stillet og anerkendte at dette 

kunne være stillet skarpere da mange ting kan læses ind i forslaget. Det er Hovedbestyrelsens 

ambition at flest mulige børn og unge skal være spejdere og derfor skal vi være gode til at 

fortælle om de ting vi gør, for eksempel fuldmånemøde, flaghejsning og uniform, og hvad det 

de gør for vores fællesskab. Hovedbestyrelsen mener at symboler og traditioner er vigtige som 

en del af Spejderarbejdet, men Hovedbestyrelsen er også enige i ændringsforslaget, hvor vi 

sammen undersøger hvad der skal til for at flest mulige er velkomne hos os. 

 

Ændringsforslag R.1.1 til Resolutionsforslag R.1: Inkluderende brug af symboler og traditioner 

Mette Bybjerg Brock motiverede det stillede ændringsforslag og fortalte at det var nemt at 

motivere et forslag, som er en ændring til noget andre har stillet, når stillerne af det 

oprindelige forslag bakker ændringen op. Pointen i ændringsforslaget er netop en enighed i at 

der skal kigges på hvordan flere kan inkluderes, og netop fordi det oprindelige forslag er så 

bredt er med ændringsforslaget understreget at det skal tages op på næste landsmøde.  

 

Anna Julie Kall Lindqvist samlede op fra debatten hvor hun var ordstyrer og fortalte at det var 

en god debat med omkring 20 deltagere. Man var inde på at det var et bredt forslag som er 

tolket meget forskelligt. Debatten handlede både om ceremonier og symboler, men også om 

inklusion forstået som diagnoser mm – og ikke kun i grupper, men også på lejre, kurser og 

korpsarrangementer. 

Korpsarbejdet kan også i sig selv gøres mere inkluderende ved at Hovedbestyrelse og 

arbejdsgrupper åbner mere op.  
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Fra debatten var der bred opbakning til ændringsforslaget og også til ændringsforslagets del 

om at det skal være en debat der fortsættes på Landsmødet. 

 

 

Der var ingen der ønskede ordet. 

 

Dirigenterne oplyste at Ændringsforslag R1.1 er det mest vidtgående forslag, og derfor 

stemmes der først om dette. 

 

Der stemmes skriftligt om Ændringsforslag R1.1.  

Der blev i alt afgivet 127 stemmer. 117 stemte for, 5 stemte imod, 5 stemte blankt. 

Ændringsforslag R.1.1 blev vedtaget. 

 

 

Resolutionsforslag R1 med tilhørende ændringsforslag R1.1. blev herefter sat til skriftlig 

afstemning. 

 

Hos KFUM-Spejderne i Danmark skal vi arbejde for, at så mange børn og unge som muligt får 

muligheden for at møde spejdernes værdier og metoder og herigennem bredes 

spejderarbejdets værdi og relevans ud i samfundet. 

 

Hovedbestyrelsen pålægges frem mod næste landsmøde at sikre dialog om, hvordan 

spejderarbejdets symboler og traditioner anvendes på en måde, så den nye og nuværende 

spejder og dennes familie føler sig inkluderet i fællesskabet. På baggrund af denne dialog skal 

den kommende hovedbestyrelse identificere handlinger, der understøtter, at børn og unge 

oplever spejderarbejdet som et inkluderende fællesskab. 

 

Der blev i alt afgivet 126 stemmer. 117 stemte for, 4 stemte imod, 5 stemte blankt. 

Resolutionsforslag R.1 med tilhørende ændringsforslag R1.1 blev vedtaget. 

 

 

Resolutionsforslag R.2: Korpsets formål og arbejdsform 

Stine Kirk Jensen motiverede Hovedbestyrelsens forslag, og fortalte at Hovedbestyrelsen i 

perioder har fokus på en igangværende strategi og i andre perioder har fokus på en 

kommende strategi. I den snak om strategi og visioner er det sundt og logisk at man som 

organisation taler om sit formål. Hovedbestyrelsen vil med forslaget gerne have mandat til at 

kigge på om vores formål skal opdateres sprogligt eller på andre måder. 

 

Hovedbestyrelsen beder om det ekstraordinære landsmødes opbakning til at kigge på dette, 

selvom det er noget som Hovedbestyrelsen selv kunne vælge at gøre. Grunden til dette er at 

erfaringen viser at formålet er noget af det som Hovedbestyrelsen tror at andre vil have en 

holdning til om man skal kigge på. Derfor ønskes denne tilkendegivelse. 

 

Kim George Lind samlede op fra debatten hvor han var ordstyrer og fortalte at det var en fin 

debat, som meget handlede om at man tidligere har været bekymret over at Hovedbestyrelsen 

selv har valgt at fokusere på uniform eller lignende, men at der på debatten var bred 

opbakning til forslag og at man måske burde opdatere formuleringerne i de foreslåede 

paragraffer, fordi det som leder er vigtigt at kunne genkende sit virke i formålsparagraffen.  

 

Der var ingen der ønskede ordet 

 

Der stemmes skriftligt om Resolutionsforslag R.2.  
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Hovedbestyrelsen pålægges at afdække behovet for en opdatering af KFUM-Spejdernes § 3-4 

(formål og arbejdsform). Såfremt der er et behov for opdatering af paragrafferne, pålægges 

hovedbestyrelsen at stille forslag til opdatering af disse til næste landsmøde. 

 

Der blev i alt afgivet 126 stemmer. 120 stemte for, 3 stemte imod, 3 stemte blankt. 

Resolutionsforslag R.2 blev vedtaget. 

 

 

Resolutionsforslag R.3: Aktivt roverarbejde 

Andreas Vølker motiverede forslaget på vegne af stillerne, der opfordrer til et mere aktivt 

roverarbejde på korpsniveau, hvor det der sker i grupperne og måske i distrikterne nemmere 

kan formidles til andre rovere. Roverarbejdet er ikke kun for ledere, men også et sted, hvor 

dem der ikke er seniorer mere, kan få et fællesskab og hvor dette fællesskab kan udbredes på 

tværs af landet. 

 

Sune Monrad samlede op fra debatten hvor han var ordstyrer og fortalte at der generelt var 

opbakning til forslaget og enighed om vigtigheden af et godt roverarbejde på tværs af landet. 

Debatten havde haft et stort fokus på aldersgruppen for rovere og drøftet om man skulle have 

en ny definition for roverarbejdet som værende for de 17-25-årige. Debatten havde vist en 

bekymring fra de ældre rovere om forslaget kun retter sig mod de unge rovere. 

 

Frederikke Levison, Hovedbestyrelsen 

Hovedbestyrelsen hilser forslaget velkommen og synes det er dejligt at nogen vil sætte retning 

for hvad vi skal. Der har tidligere været initiativer til arbejdsgrupper på nationalt plan rettet 

mod rovere, men det er dog faldet til jorden på grund af manglede folk. Der er derfor en 

opfordring fra Hovedbestyrelsen, til at forslagsstillerne også selv støtte op om arbejdet, hvis 

resolutionsforslaget vedtages. 

 

Per Vandrup, Lundehus Gruppe 

Var med i debatten i søndags hvor der var meget diskussion om de økonomiske konsekvenser 

for grupper ved at have mange medlemmer over 25 år, der ikke udløser tilskud fra 

kommunen. Det skal være klart for grupperne, at det har økonomiske konsekvenser for 

grupperne at have ”over 25-årige” rovere. 

 

Jesper Dahl, Strandboerne 

Fortalte at der er 64 aktive rovere i hans gruppe og de er et plus - ikke et problem. For ham vil 

det være kærkomment hvis der ud over aktiviteter også kommer fokus på kurser til rovere, hvor 

der i dag kun er Linjen Ud og Gilwell som muligheder. 

 

Rene Nielsen, Engesvang Gruppe 

Det er vigtigt at korpset byder ind med materiale og opdaterede ting til roverne, men også at vi 

lægger meget af arbejdet i distrikterne, da de vil kunne løse en stor del af roverarbejdet - og 

det er der flere der steder de allerede gør. 

 

Ib Rævdal, Vest-Vendsyssel Distrikt 

Det er et fantastisk forslag - at gøre noget for de unge medlemmer. Der er ingen der belaster 

vores arbejde, alle er en stor ressource, selvom rovere over 25 år måske ikke giver så stort et 

tilskud økonomisk.  

Synes der er for meget fokus i forslaget på at flytte arbejdskraft over og lave noget for roverne. 

Kun det bedste er godt nok til rovere, og tit har rovere selv en endnu bedre ide. Så at bruge 

ressourcer på at lave aktiviteter for rovere, hvor de så selv finder på noget endnu bedre – og så 

vælger roverne det fra... Så hellere de fandt på noget selv. 

 

Natasha Josephine Ploug Gredsted, Bispebjergspejderne 
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Er ungt medlem af korpset og synes det er mega fedt at forslaget stilles, for det er svært at 

finde aktiviteter og kurser for aldersgruppen Vil ikke anbefale en grænse på 25 år - vi skal vise 

vi roverne at vi også vil dem. 

 

Andreas Vølker, Svendstrup Gruppe 

Ressourcer rettet mod roverarbejdet er ikke bare penge. Det kan også være et sted man som 

rover kan se hvad der tilbydes af arrangementer – en plakat for eksempel. Som junior, spejder 

eller senior kan man let finde ud af hvad der sker, men som rover må man selv finde ud af 

det. Savnede selv en måde at få promoveret sit eget arrangement på, for der var ikke en 

kommunikationskanal ud til målgruppen. 

 

Dan Ejlertsen, Bispebjergspejderne 

Det er et fedt forslag og sammen med andre der sidder med uddannelsesområdet glæder han 

sig til at arbejde for flere tilbud til rovere. 

 

Thomas Bruus Jensen, Jersie-Solrød Gruppe 

Det er fint at der lægges op til at gøre noget for rovere, men er bekymret, og hører det også 

fra andre, over at korpset skal sørge for en masse aktiviteter. Vi bruger deres første spejdertid 

på at lære dem at være selvstændige - skulle det så være et problem når man når roveralder 

selv at kunne, og have redskaber til, at klare det selv. 

 

Marie Rahr Kruse Østerholt, Rosenvænget Gruppe 

Tilslutter sig det gode forslag, også med de bekymringer der er. Forslaget er ikke så konkret 

om hvad man vil, men mere handler om aktiviteter til en specifik aldersgruppe som kan have 

flere indholdspunkter. Har også lyst til at fremhæve at folk, der melder sig ind som voksne 

mangler også tilbud – altså hvis man vil være spejder som voksen, melder sig ind og vil ikke 

være rover. 

 

Andreas Vølker, Svendstrup Gruppe 

Forslaget sigter ikke mod at skulle tilbage til klaner og RoverTing, men mod at opfinde noget 

nyt – eventuelt med inspiration fra det gamle. Det kunne være et centralt formidlingssted for 

de lokale ting, der i forvejen sker, som en start. Det kan sagtens være 20-30 klaner rundt om i 

landet der laver mindre ting, men som så har et sted at formidle deres tilbud til andre rovere. 

 

Kim Friis, Stilling Gruppe 

Tilslutter sig forslaget. I gruppen er de ved at starte en ny klan op, og der har han virkelig som 

gruppeleder manglet et sted hvor han kunne finde viden og inspiration til start af nyt 

roverarbejde. 

 

Per Vandrup, Lundehus Gruppe 

Hvor kan man være voksen ad hoc uden at være leder? Det kan man være som rover, så 

derfor skal man holde fast i den kommentar fra tidligere i debatten om at man kan være en 

ressource for gruppen. 

 

Marie Rahr Kruse Østerholt, Rosenvænget Gruppe 

Det er vigtigt at der med forslaget også tages hånd om enkeltpersoner og ikke kun tales om 

klaner. 

 

 

Der stemmes skriftligt om Resolutionsforslag R.3.  

 

Landsmødet er af den overbevisning at, roverarbejdet vil være med til at fastholde unge 

medlemmer i spejderarbejdet. 
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Landsmødet ser roverarbejdet som et sted, hvor unge spejdere har mulighed for at udvikle sig 

spejdermæssigt såvel som personligt. Samtidig giver det mulighed for at udvikle fremtidens 

ledere og at give vores unge ledere et fællesskab med jævnaldrende. 

 

Landsmødet finder det derfor nødvendigt, at der prioriteres ressourcer til aktiviteter, kurser og 

lignende med rovere som målgruppe. 

 

Landsmødet ønsker at Hovedbestyrelsen, i samarbejde med grupperne og distrikterne, 

udarbejder en strategi for hvordan roverarbejdet gennem konkrete tiltag kan udvikles, lokalt 

såvel som nationalt. 

 

Landsmødet beder Hovedbestyrelsen om at drøfte, hvilke aktiviteter, der umiddelbart kan 

iværksættes inden næste landsmøde, og sikre fremdrift af disse. 

 

Der blev i alt afgivet 126 stemmer. 98 stemte for, 16 stemte imod, 12 stemte blankt. 

Resolutionsforslag R.3 blev vedtaget. 

 

Resolutionsforslag R.4: Indførelse af automatisk fornyelse af børneattest 

Ib Rævdal fra Vest-Vendsyssel Distrikt motiverede forslaget på vegne af forslagsstillerne. Vi 

skal gøre det vi allerede gør smartere. I Medlemsservice kan man automatisk få en reminder 

om at forny børneattester, uden vi selv skal huske det, og det er en funktion der ligger der 

allerede - den skal bare aktiveres. 

 

Forslaget opfordrer derfor til at rette Bestemmelserne for Korpset omkring børneattester, men 

lader det stadig være frit for den enkelte gruppe at indhente attester hyppigere hvis man vil 

det.  

 

Med forslaget giver det ekstraordinære landsmøde rygstød til Hovedbestyrelsen om at to år er 

en god termin for opdatering af attesterne, og da det er en funktion som skal aktiveres for alle 

på en gang en gang bør det derfor være en landsmødebeslutning. Af samme grund er der 

mange stillere på forslaget, fordi det også vil være godt at vedtage enstemmigt. 

 

Forslaget ændrer ikke på at samværsreglerne er vores vigtigste aktive værktøj i gruppen og at 

de skal opdateres årligt. 

 

Hans Henrik halvbjørn samlede op fra debatten hvor han var ordstyrer og fortalte at det var en 

god debat, der handlede om behovet for noget teknisk viden om hvordan børneattester 

fungerer i medlemsservice. Hovedbestyrelsen har noteret sig de ting der kom frem omkring 

det tekniske og vil tydeliggøre det på SpejderNet.  

Debatten understregede også at det man får med forslaget er en notifikation om at få fornyet 

børneattesten og at man med den får et øjebliksbillede, der kigger ”bagud”. Man får altså ikke 

en advisering hvis der er sket noget i en mellemliggende periode med en børneattest.  

 

Lea Ries, Hovedbestyrelsen 

Hovedbestyrelsen takkede for forslaget og bakker fuldt op om forslaget og begrundelsen for 

det. 

 

Jesper Dahl, Strandboerne 

Spurgte om man kan skifte til 1-årig termin for grupper, der måtte ønske det og begrundede 

det med at i hans gruppe indhenter de attesterne årligt, fordi det falder sammen med terminen 

for at tale om samværsreglerne. 

 

Ib Rævdal, Vest-Vendsyssel Distrikt 

Det er en funktion for alle, så man kan ikke vælge forskellige terminer i korpset. 1-årig 

indhentning giver ikke mere sikkerhed, end hvad gode samværsregler gør og DDS kører med 
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en frekvens på 2 år. Forslaget om de 2 år er altså en balanceret afvejning, og det er indtrykket 

at 2 år faktisk for mange grupper vil være en lavere frekvens end hvad de gør i dag. 

 

Kim Friis, Stilling Gruppe 

Går ind for forslaget selvom han gerne så at det var årligt da han sammen med regnskabet for 

gruppen skriver under på overfor kommunen at de har styr på børneattester. 

 

Rene Nielsen, Engesvang Gruppe 

Er lidt imod en automatisk fornyelse af børneattester for det kan blive en sovepude hvis man 

siger at ”så har man styr på det” og på den konto skubber samværsregler lidt ned i 

bevidstheden. Det materiale der kom for et par år siden er i øvrigt rigtig godt til at snakke 

samvær ud fra. 

 

 

Der stemmes skriftligt om Resolutionsforslag R.4.  

 

Landsmødet beder hovedbestyrelsen hurtigst muligt at tilrette korpsets bestemmelser, således 

at det er muligt at aktivere den indbyggede funktion i Medlemsservice omkring indhentelse af 

børneattester. 

 

Vi foreslår, at der indhentes ny børneattest efter to år. 

 

Der blev i alt afgivet 129 stemmer. 126 stemte for, 1 stemte imod, 2 stemte blankt. 

Resolutionsforslag R.4 blev vedtaget. 

 

 

5 - Valg af suppleanter til Hovedbestyrelsen 

Ved det ekstraordinære landsmødes start var der opstillet tre kandidater til suppleantvalget til 

Hovedbestyrelsesvalget. Disse er: 

 Andreas Blom Larsen 

 Nanna Klingenberg 

 Rie Heitmann Janken 

 

Hver kandidat fik herefter mulighed for at præsentere sig selv inden det ekstraordinære 

landsmøde gik over til afstemning.  

 

Dirigenterne oplyste at Korpsets Love ikke tage højde for et rent suppleantvalg som 

gennemføres på det ekstraordinære landsmøde. Derfor fortalte dirigenterne at der bruges 

samme procedure som ved valg til Hovedbestyrelsen. I dette tilfælde betyder det at der skal 

stemmes på mindst 2 kandidater og højest 3 kandidater. Man kan ikke stemme blankt, men 

man kan undlade at stemme. 

I tilfælde af stemmelighed vil der være en om-afstemning blandt de suppleantkandidater, hvor 

der er stemmelighed, således at rækkefølgen af suppleanterne kan fastlægges. 

 

Der stemmes skriftligt om valg af suppleanter til Hovedbestyrelsen.  

 

Der var 129 der stemte. 

 

Det ekstraordinære landsmøde gav valg til de 3 med højest stemmetal som suppleanter. Disse 

er: 

 Rie Heitmann Janken, 105 stemmer 

 Andreas Blom Larsen, 103 stemmer 

 Nanna Klingenberg, 83 stemmer 
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6 - Eventuelt 

Thomas Bruus Jensen, Jersie-Solrød Gruppe 

Spurgte til hvad der sker med de lovændringsforslag der ikke blev behandlet på det ordinære 

landsmøde i september 2020? 

 

Stine Kirk Jensen, Hovedbestyrelsen 

Der var en del forslag til ændringer af Korpsets Love som Hovedbestyrelsen havde stillet på 

landsmødet. Det er dog Hovedbestyrelses vurdering at disse forslag kræver en mere 

dybdegående debat end hvad der er muligt på et online møde. Derfor vil Hovedbestyrelsen 

genfremsætte forslag som Hovedbestyrelsen ved næste ordinære Landsmøde stadig finder 

relevante. 

 

Herefter takkede dirigenterne for god ro og orden og tilbageleverede det ekstraordinære 

landsmøde til Hovedbestyrelsen.  

 

Formand for Hovedbestyrelsen Stine Kirk Jensen og næstformand Tobias Simonsen takkede 

dirigenter, referent og landsmødeafviklere for deres måde at lede alle gennem det 

ekstraordinære landsmøde på, og sendte en tak til alle der har gjort det muligt at holde dette 

møde online. Formand og næstformand for Hovedbestyrelsen sendte endnu en tak til den 

afgåede Hovedbestyrelse som der ikke blev sagt ordentlig tak til ved det ordinære landsmødes 

afslutning og sendte også et stort tillykke til de valgte suppleanter. 

 

 

 

 

 

Godkendt af det ekstraordinære landsmødes dirigenter, 

 

 

 

____________________   ____________________   

       Sted og dato                   Morten Trampedach Junget 

 

 

 

 
____________________   ____________________   

       Sted og dato           Henrik Væver 


