10. oktober 2020
Referat af forretningsudvalgsmøde d. 16. september hos De
Grønne Piger i Lindevangshusene.
Til stede: Peter Hansen og Per Stigaard Folkeoplysningsudvalget, Lars
Enghoff FDF, Annette Vad DGP, Lene Egeberg KFUM Søren Stigaard De
Gule Spejdere og John Månson DDS
1. Godkendelse af dagsorden.
Den blev godkendt.
2. Godkendelse af referat fra mødet d. 2. februar.
Det blev godkendt.
3. Samrådsmøde d. 29. september.
Lene oplyste, at prisen fra Arbejdernes Landsbank er på plads. Annette
bekræftede, at Jesper og Lars Bælum fra kommunen deltager i mødet.
Vi aftalte, at
•
•
•

Peter foreslås som dirigent
John foreslås som referent
Per og Peter overrækker prisen

4. Nyt om Spejdernes Lejr 2022.
Per og John fortalte om det afholdte møde i Hedeland d. 24. august, hvor
lejrledelsen præsenterede de 5 områder lejren kommer til at bestå af:
aktivitet og events, frivillighed, lejrplads og infrastruktur, deltagere samt
kommunikation.
5. Høring om budgettet for 2021.
Vi gennemgik det fremsendte materiale og konstaterede med tilfredshed,
at der ikke er lagt op til besparelser på vores område.

Side 1 af 4

Annette melder dette tilbage til forvaltningen.
6. Nyt fra Folkeoplysningsudvalget.
Per og Peter fortalte, at
•
•
•
•
•
•

Per er blevet budt velkommen i udvalget
FDF Taastrup er blevet godkendt på trods af for sen fremsendelse
af deres ansøgning
Udvalget har brugt en del tid på at drøfte optælling af ledige tider i
idrætshallerne
Mike Breuning fra Øvrige Foreningers Samråd er blevet valgt som
ny formand for Folkeoplysningsudvalget.
Sct. Pauls Gruppe har fået endeligt godkendt en lokalplan, der
muliggør opførelsen af en spejderhytte ved Høje Taastrup
Udvalget har behandlet og givet afslag på 2 ansøgninger til
udviklingspuljen, blandt andet fra Balder-Hedehusene.

7. Nyt fra grupper og kredse.
FDF:
Lars fortalte, at FDF Taastrup havde aflyst deres sommerlejr og at de
havde deltaget i Stafet for livet.
Peter fortalte, at også FDF Hedehusenes sommerlejr var aflyst men at
man i stedet havde arrangeret nogle overnatninger i Hedeland med i alt
85 deltagere. Man har prøvet at lave virtuelle møder.
De Grønne Pigespejdere:
Annette fortalte, at deres trop havde afholdt sommerlejr på grunden med
12 deltagere. De har lavet aktiviteter via Instagram og Facebook.
Gruppen har afholdt fælles oprykning, generalforsamling og fejring af
Karen Margrethe Abrahamsens 80 års spejderjubilæum.
De Gule Spejdere:
Søren fortalte, at de har afholdt fælles sommerlejr ved Farum, og at det
foregik meget adskilt.
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KFUM:
Lene har eftersendt følgende til referatet:
Det går i gruppen. Der er stor søgning til vores enheder, især ulvene. Her
har vi en leder, der lige vendt tilbage efter barselsorlov og en, der skal på
orlov og det giver lidt ekstra arbejde og udfordringer til de resterende
ledere. Derfor leder vi efter nye ledere og også ledere, som kunne starte
en bæverenhed op, så vi har plads til alle dem, som gerne vil være
spejder hos os.
Til opstarten efter nedlukningen var der flere nye, som gerne ville gå til
spejder hos os og det var jo rigtig dejligt.
Vi startede kort op efter nedlukningen før sommerferien med tre møder,
inden vi gik på sommerferie. Som skrevet mødte der rigtig mange op til
de møder. Vi startede op igen her efter sommerferien og havde kun lidt
frafald fra de ældre spejdere. For at afholde møderne prøver vi så vidt
muligt at overholde de gældende restriktioner. Alle spejdere bliver sprittet
af inden de kommer ind på grunden og forældrene får ikke lov til at
komme ind på grunden, så vi på den måde mindsker antallet af
mennesker samlet på én gang. Alle spejdermøde foregår udendørs, da vi
ikke har plads til alle indenfor med de gældende afstandskrav. Vi holder
ikke i hånd under opstart og afslutning og vi er for nylig holdt op med at
synge ved start og slut, efter at de strammede reglerne i kommunen. Til
trods for restriktionerne virker alle spejderne glade for at komme.
I sommer var vi på en kort sommerlejr (torsdag til søndag) på Oruphøj.
Her både sov vi udenfor i store telte og var udenfor hele tiden. Her
overholdt vi selvfølgelig også de gældende restriktioner, nogenlunde på
samme måde som beskrevet før.
Lige efter sommerferien holdt vi en kort oprykningsweekend (fredag til
lørdag) i Knudens hytte i Brøndby. Her var vi ikke så mange deltagere, så
der kunne vi godt overholde afstandskravene og lavede et par aktiviteter
indendørs.
Status på Makerværksted: Vi har fået tilbudt et kælderlokale af
kommunen til udstyret. Der er indtil nu bl.a. indkøbt 3D-printere, en CNCfræser, et par computere og et Lego-udvikler-sæt til de mindre spejdere.
Vi brugte blandt andet sommerlejren på at teste nogle aktiviteter med
vores egne spejdere og de var overordnet rigtig positive over for det nye
og det tegner godt for projektet fremover.
DDS:
John fortalte, at
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•
•
•
•

3 af gruppens afdelinger havde afholdt forkortede sommerlejre, da
den fælles sommerlejr blev aflyst
16 af gruppens seniorer skal til Færøerne i efterårsferien (turen er
efterfølgende blevet aflyst)
Gruppen planlægger årets juletræssalg
Man er også begyndt at planlægge næste års jubilæum for
gruppen, som fylder 75 og for ”Pejsestuen”, som fylder 100 år.

8. Eventuelt.
4 FDFere har meldt sig som deltagere i det kommende lederakademi.
Lene har eftersendt følgende orientering om regeringens Naturpakke:
Som en del af regeringens Naturpakke skal der udlægges i alt 13.800
hektarer til urørt skov og anden biodiversitetsskov i 45 skove på
statens arealer over de næste 50 år. De 45 skove er udpeget og
heriblandt er Bidstrup Skovene, hvor KFUM-spejdernes hytte "Oruphøj"
ligger. Der er forslag om, at 350 hektar skov skal indhegnes, så der kan
udsættes vilde heste og kreaturer. Det indhegnede område svarer til ca.
halvdelen af skoven. Vi må gerne færdes i indhegningerne, men det vil
ske på eget ansvar. Vi har deltaget i et par møder sammen med skovens
øvrige brugere og vi er blevet meget betænkelige ved at skulle færdes i
skoven med vores små spejdere og at skulle tilbyde vores lejere af
Oruphøj at skulle færdes i skoven på helt andre præmisser end i dag.
Dyrene udsættes for at sikre lysåbne pletter til gavn for biodiversiteten.
Formålet er fint, men skoven bliver brugt af så mange forskellige
foreninger, der fremover ikke vil kunne udnytte skoven i fuldt omfang.
Bidstrup Skovene er den eneste statsskov på Midtsjælland, derfor er der
så mange foreninger/personer, der bruger skoven. Især hestefolkene er
oppe på hovene, som de siger "Skal vi hegnes ude af skoven?" De kan
ikke færdes i indhegningerne på deres heste, da disse ikke kan forliges
med de vilde heste. De har dannet en facebookgruppe "Hestefolket i
Bidstrup" og vil derigennem forsøge at påvirke processen.

John Månson
Referent
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