Det årlige repræsentantskabsmøde i Børne- og Ungdomsorganisationernes Samråd
(BUS)
onsdag 30. marts kl. 19.30 hos DDS Skanderborg Spejderne
i deres nye hus på Vester Mølle, Oddervej 80 M, Skanderborg
Hver gruppe/kreds kan deltage med 2 personer, og igen år har vi tilrettelagt programmet
med særlig vægt på gruppe/kredsledere, formænd og kasserere.
Referat:
Jan bød velkommen til repræsentantskabsmøde og foreslog en præsentationsrunde.

1. Præsentation af Spejdernes Lejr 2012 - en kæmpe-sommerlejr, der er åben for alle.
Jan fortalte om spejdernes lejr i 2012. – plancherne kan ses på vores hjemmeside
www.bus-skanderborg.dk under ”download” Lejren finder sted fra 20/7 – 29/7 2012
hertil kommer opbygning og nedbrydning  Vi forventer 35.000 deltagere. Se evt.
lejrens hjemmeside www.spejderneslejr2012.dk eller via facebook
www.facebook.com/spejderneslejr2012
2. Regnskab for 2010 og kontingent for 2011. vi skal muligvis opkræve kontingent i år
Regnskab godkendt. (regnskab kan ses på hjemmesiden www.bus-skanderborg.dk)
– Forslag til kontingentopkrævning kr. 200 pr. forening. – Beløbet skal dække
løbende udgifter, herunder evt. betaling til ekstern/eksterne foredragsholdere.
3. Lidt om hvad BUS har lavet i 2010 og aktiviteter i 2011 – især om tilskudsregler og
ændrede tilskudsmuligheder i Skanderborg. Fra 2012 er der igen lagt op til
besparelser. Bl.a. er der forslag om at droppe materialetilskuddet og overføre
pengene til træner/leder kurser. Det vil betyde at kursustilskuddet vil stige fra de
nuværende 40% til næsten det dobbelte, og at vi selv skal betale alt materiel.
Hvilket input har vores organisationer til dette ?
Vi har blandt andet været ude at besøge nogle af grupperne, et tilbud som stadig er
en mulighed.
Der har i BUS regi været afholdt et PR kursus med god deltagelse. – se evt.
plancher på hjemmeside.
Kommunen skulle spare 100 mio kr. på budget for 2011 og 2012 og her var der lagt
op til at der for kultur og fritidsområdet samlet skulle spares kr. 3.055.000, heraf kr.
heraf kr. 1.421.000 indenfor det folkeoplysende område. (Fordelt med kr. 871.000
på idræt, kr. 300.000 på aftenskoler og kr. 250.000 på folkeoplysningsudvalgets
ramme).
Vi endte med en besparelse på kr. 300.000 på aftenskoleområdet, kr. 396.000 på
idrætsområdet og kr. 50.000 på folkeoplysningsudvalgets ramme. Det vil reducere
folkeoplysningsudvalgets såkaldte startpulje.

Nedlæggelse af materialetilskudspulje? . I 2012 skal vi forholde os til om vi vil
acceptere at materialetilskudspuljen overgår til kursustilskud i stedet. – debat: Der
er fra materialetilskudspuljen udbetalt ca. 75.000 kr. i 2009. I 2010 er der ikke
opgjort et tal endnu. Beløbet er fordelt på ca. 5 grupper. Kursustilskud i 2009 udgør
et beløb på 83.000 kr. dette udgør ca. 67%.
Der er stor bevågenhed om de enkelte puljer, og derfor er det vigtigt at
uddannelsesniveauet er højt. Kr/øre mæssigt vil vi dog nok få mest ud af at vi
fastholder nuværende model.
Fra debatten følger følgende udtalelser: (Hans og Peter bærer disse synspunkter
med til arbejdet i folkeoplysningsudvalget)
Forslag om at man i uddannelsespuljen blev øremærket en sum penge til
uddannelse for ledere for børn og unge.
Der er stor forskel på den enkelte gruppes behov – derfor er det vigtigt at vi belyser
alle fordele og ulempe.
Der er bestemt også fordele ved at kunne ansøge om store ting. Det bevirker at den
enkelte gruppe kan gennemføre indkøb af store ting, som f.eks. mastesejl, store
samlingstelte, bålhytter m.m….

4. Forslag om ændring af vedtægterne, så teksten ”Repræsentantskabet mødes hvert
år i marts måned ” ændres til ”... hvert år i marts eller april måned”.
Forslaget blev sendt til afstemning blandt de fremmødte, som ikke udgjorde 2/3 af
de stemmeberettigede foreninger. – Forslaget sendes derfor til afstemning igen på
et ekstraordinært repræsentantskabsmøde umiddelbart før det ordinære
repræsentantskabsmøde i 2012. – Næste års møde afholdes altså også inden
marts måned, iflg. Nuværende vedtægter. – Indkaldelse til ordinær- og
ekstraordinær repræsentantskabsmøde følger næste år.
5. Der afholdes valg iflg. vedtægterne. Kandidater kan opstilles på mødet. Der er en
ledig plads i bestyrelsen og en ledig suppleant plads. Vi ser gerne at bestyrelsen er
sammensat af repræsentanter fra alle korps.
Alle genopstillede genvalgt. – Vi opfordrer stadig KFUM til at sende en kandidat,
evt. som suppleant? (Eneste KFUM repræsentant Jørgen Berntsen ville undersøge
om en af de store KFUM grupper kan stille en kandidat som suppleant) – Ole
Taankvist indtræder som bestyrelsesmedlem. – Forsamlingen gav bestyrelsen
fuldmagt til at supplere sig selv – meget gerne en KFUM og/eller FDF spejder.
Der er tre bestyrelsesmedlemmer på valg, der alle genopstiller:
Jan Løvheim (DDS, Ry),
Kjeld Krabsen (DDS, Skanderborg)
Peter Jeppesen (FDF, Hørning) (medlem af Folkeoplysningsudvalget for BUS)
samt suppleanteren

Ulla Vestergaard (DDS, Hørning)
Medlemmer af bestyrelsen, der ikke er på valg:
Hans Lindemann (DUI, Galten) (medlem af Folkeoplysningsudvalget for BUS)
samt suppleanten
Ole Taankvist (DDS, Skanderborg)
(Vores medlemmer af Folkeoplysningsudvalget er jvf vedtægterne
fødte medlemmer af BUS' bestyrelse)
Alle medlemmer på valg som genopstiller blev genvalgt med applaus.
Evt.:
Kjeld Krabsen fra DDS Skanderborg fortalte kort om de dejlige nye lokaler som DDS i
Skanderborg netop har taget i brug.
Således opfattet
Ole Taankvist
DDS Skanderborg.

