
Børne- og Ungdomsorganisationernes Samråd i Skanderborg
Kommune

Det årlige repræsentantskabsmøde
i Børne- og Ungdomsorganisationernes Samråd (BUS)

Tirsdag 29. april kl. 19.30 hos DDS 1. Ry Gruppe

Præsentationsrunde: 
Peter FDF Hørning, John DDS Hørning, Steen KFUM Voerladegaard, Bjørn DDS 
Galten, Jette KFUM Låsby, Ulla DDS Hørning, Anette KFUM Veng, Jørgen KFUM 
Veng, Leon DDS Ry, Kirsten KFUM Veng, Kjeld DDS Skanderborg, Hans DUI 
Galten, Lisbeth Skb. kommune, Karen DUI Galten, Nicklas FDF Stilling, Søren 
FDF Galten, Jan DDS Ry, Holger FDF Virring, Ole DDS Skanderborg.

Skanderborg Kommunes kommunaldirektør Lisbeth Binderup startede aftenen 
med et oplæg til debat om kommunen 3.0 og om frivillighed og 
medborgerskab. Et meget aktuelt emne, der drøftes mange steder i det 
kommunale landskab og i høj grad et emne der har stor relevans for det 
frivillige arbejde der udføres hos os. Det gik hen og blev en god, lang debat om 
hvordan vi sammen kan arbejde hen i mod et mere værdibaseret samfund, 
altså det som vores arbejde har handlet om i snart over 100 år....
BUS landssamråd har lavet et ressource papir, som man kan finde på BUS' 
hjemmeside hvis man ønsker mere info.

Herefter afholdtes det egentlige repræsentantskabsmøde med følgende dagsorden

1. Årsberetning 2013 samt ideer til planer for 2014
Peter fortalte om årets to bestyrelsesmøder, forsøget på at få Spejdernes Lejr 
2017 til Skanderborg, samt to dialogmøder med kommunens politiske udvalg, 
hvor vi har diskuteret budget, tilskudsrammer (hvor ”vores andel” er forhøjet 
med en million), fritidspas og begrebet ”frivillighed” samt skolereformen.
Der er kommet et nyt folkeoplysningsudvalg efter kommunalvalget; vi er med til
valget af de, der skal have årets lederpriser, samt foreningernes aften som i år 
var med Peter Lund Madsen.
I 2014 er der ikke for nuværende nogle store vilde planer om fælles 
arrangementer, i stedet vil vi fortsat følge det politiske liv i kommunen på tæt 
hold.

2. Godkendelse af regnskab 2013 samt kontingent 2014
Ole fremlagde regnskabet, som blev uddelt på aftenen. Udgiftsniveauet i 2013 
var lidt over 500 kroner, og der er rigeligt med midler i kassebeholdningen til at 
dække udgifterne i de kommende år.



3. Der afholdes valg iflg. vedtægterne. 
Repræsentantskabet vælger en bestyrelse på 5 fem personer og 3 suppleanter. Alle valg gælder 
for 2 år, så der i lige år vælges 2 bestyrelsesmedlemmer og to suppleanter, mens der i ulige år 
vælges 3 bestyrelsesmedlemmer og 1 suppleant.
Kandidater kan opstilles på mødet. Vi ser gerne at bestyrelsen er sammensat af repræsentanter 
fra alle korps.

Der er to bestyrelsesmedlemmer og to suppleanter på valg, der alle genopstiller:
Hans Lindemann (DUI, Galten) (medlem af Folkeoplysningsudvalget for BUS)
Ole Taankvist (DDS, Skanderborg)
Begge blev valgt med applaus.
samt suppleanterne
Jørgen Berntsen (KFUM-Spejderne, Veng Gruppe)
Finn Due (KFUM-Spejderne, Stilling Gruppe)
Begge blev valgt med applaus.

Medlemmer af bestyrelsen, der ikke er på valg:
Jan Løvheim (DDS, Ry),
Kjeld Krabsen (DDS, Skanderborg)
Peter Jeppesen (FDF, Hørning) (medlem af Folkeoplysningsudvalget for BUS)
samt suppleanten
Ulla Vestergaard (DDS, Hørning)

(Vores medlemmer af Folkeoplysningsudvalget er jf. vedtægterne fødte medlemmer af BUS' 
bestyrelse)

4. Nyt fra Folkeoplysningsudvalget, de lokale enheder, kommunen m.v.
Her orienteres om erfaringer og tiltag der har relevans for de øvrige deltagere.

Materialetilskud er uddelt i år, og for vores område er alle ansøgninger 
godkendte. Der er uddelt 450 tkr, hvor der var ansøgninger for 800 tkr.

FDF Galten har arvet en hytte, som vi andre kan leje: skovhuset-skivholme.dk. 
Der er 32 sovepladsen, og kan lejes for 3.600 for en weekend.

Der eftersøges en undervisningsaften / foredrag om f.eks. håndtering af ADHD 
børn.

FDF Sletten kan bruges til aktiviteter på en mødeaften, hvis nogen har behov.

5. Eventuelt
Peter takkede for god ro og orden.


