
 

Børne- og ungdomsorganisationernes samråd i Odense kommune 

  
 
 

 

Referat af Samrådsmøde mandag den 13 september kl. 19.30 hos Niels, 

Elmegårdvænget 15, 5250 Odense SV 
 

1. Opsamling siden sidst- godt nyt år! Ja, dette er så det første møde i år 2021 bl.a.  

pga. Corona. Velkommen til Martin fra DDS. Adresselisten skal opdateres. 

Temadag i Kolding 6. november 2021 - for medlemmer af lokale samråd, 

repræsentanter i kommunale folkeoplysningsudvalg og repræsentanter i lokale 

Friluftsråd samt andre interesserede. 

Jørgen Stær vil gerne løses fra sin post hos BUS, da han ikke føler at han 

repræsenterer de unge.. 

Førstehjælpskursus for spejdere i alderen fra 15 år og opefter - med kørekort 

modul. 

2. Lokalerne på Stadionvej - det ”nye sted” bliver over på den gamle skole ca. maj 

2022. 

3. Nyt fra Folkeoplysningsudvalget v. Niels/Jens Jørn - Der har været afholdt 6 møder 

siden sidst. SIKO var lidt for meget fremme i skoene, men det blev til at hele 

folkeoplysningsudvalget skulle repræsenteres.  

Rapport om de uniformerede korps i de 5 største byer: I Odense Kommune har der 

været et fald i antallet af medlemmer af de uniformerede korps. Odense kommune 

giver ikke tilskud til kurser. Det er gode argumenter for, at der skal gives tilskud til 

kurser, men det må ikke ske på bekostning af andre tilskud. Søg 2-1 puljen fra 

Odense Kommune, hvis der er projekter i grupperne. Den enkelte spejdergruppe 

skal selv stille med 1/3 af beløbet. Arbejdet må dog ikke igangsættes inden 

bevillingen er givet. 

Mindre anlæg og vedligeholdelse - kan fx også bruges til et shelter. 

Hollufgaardspejderne deler en hytte i Killerup med KFUM og det vil være oplagt at 

søg om støtte - husk at få en så lang lejeperioden hos kommunen som muligt. 

Kr.120,000 projekter skal kunne komme igennem fremfor meget store projekter. 



Idrætspuljen er for alle projekter med bevægelse fx kompasløb, der inkluderer 

skoler dvs. i skoletiden som et undervisningsforløb. 

4. Regnskab for 2020 - regnskabet er revideret og der er overskud.  

Sekretariatshjælp skal søges senest 1. november.  

Forslag fra Karin om tilskud til de store landslejre fx et fast beløb pr. spejder under 

25 år - måske bedre at lave en pulje og de enkelte korps kan søge… Der er en del 

penge pt. Der afsættes i budgettet for 2022 kr.50.000 i puljen i tilskud til landslejre i 

2022 og efterfølgende afsættes et større beløb pr. år frem til 2026, hvor vi 

evaluerer. 

  

Niels laver forslag til tekst vedr. ansøgning til puljen til næste møde. 

Lidt uden for nummer her i dette punkt, men hvad sker der med hjemmesiden? 

INTET. Ingen har længere adgang til siden. Tages med som punkt næste gang. 

Marianne forsøger at finde ud af noget til næste gang.  

5. Nyt fra korpsene 

Der er landslejr hos FDF i 2022. Der blev gjort en del for at fastholde 

medlemmerne under nedlukningen fx online møder. 

De grønne pigespejdere - endda lidt medlemsfremgang - der er søgt midler op til 

det kommunale valg for at sætte fokus på piger.  

Martin fra DDS - medlemsfremgang i det seneste år hos de yngste dvs. 

Familiespejder og mini + mikro. Lidt sværere med teenagerne. Medlemsantallet er 

holdt under nedlukningen. Lederne skulle igangsættes.       

Amtstilskud skal bruges, så alle kurser dækkes af tilskuddet til både spejderne og 

lederne. 30 ledere tilmeldt. Øghaven skal opgraderes - det er med i et 

fredningsprojekt, så der skal vises hensyn til området. 

Korpsrådsmøde i november - spejdernes lejr er på dagsordenen - Blå Sommer 

savnes.  

DBS - Hollufgaardspejderne - der har været løb under nedlukningen og det blev 

9 på sommerlejr inkl. ledere. Der håbes på mere synlighed i den nuværende hytte og 

synergieffekt. 

DUI - lidt tilbagegang. Videoprojekter/aktiviteter på nettet i løbet af nedlukningen. 

Pinselejren blev til et endags arrangement.  



Samarbejde med Finland, Jugoslavien, Østrig, England m.fl. om børns rettigheder. 

DBS - Odense City - vi har fortsat de samme medlemmer og de trives. Alle børn 

mødte frem efter nedlukningen og var superglad for at være sammen igen. Deltog 

ikke i sommerlejren på Øksedal, da der kun var én spejder tilmeldt. 

6. Eventuelt - næste møde 23. november 2021 kl. 19:30 - Beravænget 26, 5210 Odense 

NV. 

Husk FDF og Spejdernes Museum, Kongebakken, 5700 Svendborg åbent den første 

lørdag hver måned kl. 10-13 - gratis. Spændende udflugtsmål. Aflevere gerne alt 

vedr. spejdere og FDF - gammelt program stof, mærker osv.  

Der undersøges mulighed for en bynære spejderlejr for 1000 personer i Odense 

kommune.  

 

Endelig godkendt.  

 

 
 
 
 


