Børne- og ungdomsorganisationernes

samråd

i Odense kommune

Referat af Samrådsmøde onsdag den 16 november kl. 19:30 i DDS´s hytte, Beravænget 26,
5210 Odense NV (ligger for enden af vejen, gennem bommen til venstre, bag buskene)
Tilstede: Karin, Jørgen, Jens Jørn, Martin, Niels, Per, Preben og Lise
Afbud: Marianne, Dorte,
1. Siden sidst: Friluftsrådet har holdt årsmøde i juni efter det nye struktur - fx kan spejderne,

2.
3.

4.

5.

6.
7.

rytterne og jægerne dukke op til møderne nu mod tidligere - dvs. de aktive. 8 mand i
bestyrelsen, der dækker 5 kommuner og 85 medlemsorganisationer. BUS hjemmesiden er
opdateret! Tilskud til kurser, lån af GPS m.m. kan stå der. Martin modtager gerne input til
hjemmesiden.
Godkendelse af referat fra sidst: Der henvises til referaterne fra Folkeoplysnings Udvalget
på kommunens hjemmeside. Godkendt med tilføjelserne fra Niels.
Nyt fra Folkeoplysningsudvalget v. Niels/ Jens Jørn: Der har været afholdt 2 møder
siden sidst. 2-1 puljen opgradering/forbedring. Følg linket xxxxxxxx til referat via kommunens
hjemeside.Martin, Niels, Jens Jørn og Per stiller op til Folkeoplysnings Udvalget som
fuldgyldige medlemmer.
Nyt fra korpsene: DDS - korpsrådsmøde - ny revision - Spejdernes Lejr 2026? Ja, men der
savnes at styrke korpset. Tilmeldinger til SL 2022. Tamburkorpset var lige ved at lukke, men
heldigvis er der kommet ny bestyrelse og der er taget hånd om det. Hesbjergskov er til salg,
men der er en fredningssag hos Fredningsnævnet. FDF er ved at gøre klar til deres landslejr.
KFUM har netop afholdt grupperådsmøde. SL har også her været diskuteret, da mange savner
at kunne være sammen distriktvis og ikke kommunevis. Grupperne har det generelt godt. DBS
Førerstævnet har netop været afholdt. Hollufgaardspejderne har startet FamilieSpejd - der er
indtil videre kommet 2. Korpset har tilbudt bykredse at få hjælp af en studentermedhjælper til at
få voksne ledere til at komme og hjælpe i 4-5 bykredse for at få tilgang af medlemmer på sigt.
Hollufgaardspejderne deltager ikke i SL2022, men holder en sommerlejr for egen kreds.
Divisionen har været på pause siden 2019, men skal mødes fysisk til møde i Børkop for at
diskutere divisionens fremtid. Odense City kredsen har haft 90 års jubilæum, det blev fejret med
brunsviger på en alm. spejderaften pga. COVID-19 restriktioner. Spejderne er i alderen 6-10
år; lidt tvivlsomt om deltagelse i SL2022. Spejderne kom ind på en 3. plads til Sct. Georgsløbet
- Lise glemte desværre at invitere DBS før end i sidste sekund… DUI dialogmøder pga. lidt
dårlig stemning - der er dog styr på det og nu skal der kigges på vedtægterne. Succeshistorien
er et børneudvalg, der arbejder med børnerettigheder og skal bl.a. til Barcelona. Ny afdeling i
Nyborg. Korsløkke er pt. mest for voksne. Teenagerne kører lidt ’beauty’ tema.
Fremtidige tiltag: Hyttelejen/lokaleleje tilskud til kurser for voksne gives ikke i Odense
Kommune - det må man da kunne ændre... Tilskud fra kommune er 38.000kr. pr. år. Der var en
god og lang drøftelse vedr. tilskudspuljen til fx SL2022. Idéen om støtte til SL2022 droppes.
Tilskud til kurser er nok mere væsentligt… Karin kontakter Dorte fra kommunen ang. tilskud til
hytteleje for kurser for børn og unge.
Næste møde: klokken 18, tirsdag d. 4. eller d. 11. januar 2022
Eventuelt: Kurser i Medlemsservice - har nogen været til det? DDS har nu fået egen service,
men det bygger på den samme platform. Regnskabsdelen er fravalgt af Baptisterne, da kredsene
ikke er så store at det er nødvendigt.

Refereret efter bedste evne og sendt via mail d. 4. januar 2022 - Lise K.

