
 

Børne- og ungdomsorganisationernes samråd i Odense kommune 

  
 

Stadionvej  47 
5200 Odense V 

 

Referat af Samrådsmøde onsdag den 7 december  kl. 19.30  

 i DDS hytten på Lisesmindevej 3 c, 5230 Odense M 

Tilstede: Jens Jørn (DUI), Per Arne (KFUM), Niels (FDF), Karin (DDS), Dorthe 

(DUI), Martin (DDS) og Lise (Baptistspejderne i Odense City) 

Afbud: Preben (Hollufgaardspejderne) og Marianne (De grønne pigespejdere), Jørgen 

Stær (FDF) 

 

1. Siden sidst 

Der er givet tilskud vedr. landslejr til FDF. Tilskud gives fortsat til kurser. Alle 

har fået repeteret reglerne. 

Fordeling af 2-1 puljen - rigtig mange ansøgninger med store beløb endda.  

FDF og DDS har søgt. Der er søgt til både sheltere og bålhytter. Samtlige er 

blevet indstillet til godkendelse. Der er nu en lille pulje tilbage - bruges til akutte 

ting fx hul i taget. 

Husk at søge Friluftrådetsudlodningsmidler. 

 

2. Godkendelse af referat fra sidst Godkendt 

 

3. Nyt fra Folkeoplysningsudvalget v. Niels/ Martin 

Siden 10. august (sidste møde i BUS) har der været afholdt 2 møder d. 18. 

august + 25. oktober - næste møde er 15. december. Dejligt at så mange i BUS 

regi har fået søgt 2-1 puljen. Se indkaldelsen til møde d. 15. december 2022. Kig 

her:  https://www.odense.dk/politik/dagsordner-og-referater/folkeoplysningsudvalget  

 

4. Nyt fra korpsene 

DDS: kasserernetværksmøde Anne fra Odense kommune + kassererne fra Kong 

Knuds Division - det var et vældigt godt møde og der var en nysgerrighed efter, 

hvordan spejderne blev udfordrede i de forskellige arbejdsgrene. 

Stikprøvekontrol vedr. bilag m.m. Divisionens lejrgrund i Hesbjergskoven 

Øghaven har søgt midler ved Nordea, Mærsk, Friluftsrådet og venter nu 

Fredningsnævnsgodkendelse. 

Rasmus Rask hytten er fortsat hverken lejet ud eller solgt.  

Baptistspejderne: Odense City med på fælles vandretur med flere andre 

spejdergrupper d. 4. september - formål: lær hinanden bedre at kende, gå 15km 

og se hinandens spejderhuse. Deltagelse i Sct Georgsløbet d. 2. oktober - 

Hollufgaard deltog for første gang og vandt 2. pladsen i aldersgruppen 7-10 

årige.  

Ansgar Division blev nedlagt på Divisionsførertinget i november. 

https://www.odense.dk/politik/dagsordner-og-referater/folkeoplysningsudvalget


Dui-leg og virke: nisseri til juletræsfester, tøsecafé på tværs af grupperne, 20-30 

børn afsted. Frivillighedsdag er en god mulighed for at lære hinanden at kende 

på tværs d. 15. januar 2023. Halloween blev også holdt på tværs. Munkebo 

gruppen har fået en nedlagt børnehave stillet til rådighed. Fælles aktiviteter er 

kommet for at blive. En sommerlejr i uge 26 2023 er i støbeskeen. 

Aktivitetsfestival afholdt med 60-70 deltagere. Status quo medlemsmæssigt i 

Odense. 30 årige lejekontrakt for grunden med Odense kommune er fornyet. 

Munkebo er i fremgang.  

Kfum der er afholdt distriktslejr for de 12-årige og opefter ved Svanninge 

Bakker. Præsten i Agedrup vil gerne starte en spejdergruppe op - det er jo 

positivt. Samrådsmøde i Kolding - attraktiv forening, stærkere bånd til 

foreninger osv. Husk at en generalforsamling skal være årets fest - snak om 

fremtiden og ikke så meget det skete. BUS er stadig ikke så kendt ud i grupperne. 

Der er lavet mange stier rundt omkring i landet. 

FDF landsmøde i november. FDF O2 holder fri i december. I FDF 02 kan bilag 

(udlæg) nu indsendes digitalt via MedlemsService. 

5. Fremtidige tiltag 

Martin har lavet et oplæg vedr. en pulje i BUS - fx flere fælles 

aktiviteter/arrangementer BUS organisationerne imellem - noget der kunne 

skabe synlighed i Odense kommune. Det skal være bredt og favne mange. Der 

skal naturligvis være regnskab for arrangementet og der gives ikke støtte til 

aflønning. Der kan maksimalt søge to tredjedel af en given beløbstørrelse. 

Ansøgning sendes til Karin Ravnkilde. 

[Den endelig formulering er indsat her efter godkendelse.] 

Støtte til aktiviteter og arrangementer 

Formål 

BUS ønsker at støtte vores organisationer i at lave ekstraordinære aktiviteter og arrangementer (herefter samlet kaldet 
projekter), som kan skabe synlighed i Odense kommune.  

BUS opfordrer til samarbejde og åbenhed på tværs af organisationerne. Derfor skal de tilskudsmodtagende projekter være 
åbne for alle BUS´s medlemsorganisationer.  

Støttemuligheder 

Der gives maksimalt støtte på 10.000 kr. til et enkelt projekt. Der kan maksimalt søges tilskud til 2/3 af projektets værdi. Der 
gives ikke støtte til lønninger, og lønninger kan heller ikke indgå i projektets værdi.  

Ansøgning 

Ansøgninger behandles løbende på BUS's møder (ca. 4 gange om året). BUS vurderer hvert projekt konkret. Man kan ikke 
være sikker på at få tilskud selv om det ansøgte projekt falder inden for formålet. 

Ansøgninger sendes til kasserer Karin Ravnkilde på k.ravnkilde@hotmail.dk. 

Dokumentation 

Efter endt projekt skal der indsendes regnskab med bilag for projektet, hvorefter støtten udbetales. 

6. Næste møde ONSDAG d.25. januar 2023 Rasmus Tander fra Odense kommune 

inviteres med. 

7. Eventuelt Således noteret d. 7. december 2022 af Lise og sendt via mail kl. 22:30 - gensendt 

med rettelser d. 22. december 2022 kl. 22:50. 

mailto:k.ravnkilde@hotmail.dk

