Nystartet? Ja, men klar til oplevelser til søs
Som nystartet søspejdergruppe, så er der selvfølgelig mange praktiske opgaver
der skal løses. Der skal findes et hjemsted og etableres en eller anden form for
spejderhytte, hvor vi kan holde spejdermøder og opbevare vores grej. Vi skal
have finansieret og anskaffet nogle søspejderfartøjer der opfylder DDS’ krav til
søsikkerhed og praktisk anvendelse i forbindelse med spejderarbejdet.
I vores arbejde med etablering af Køge Søspejd har vi i bestyrelsen prioriteret
anskaffelse af passende søspejderfartøjer og grej meget højt, da vi ikke kan
tilbyde søspejder aktiviteter uden disse. Vores anstrengelser har i dag resulteret
i en mindre flåde på 2 kølbåde, 3 Svendborgjoller, 2 wayfarer joller, 6 optimistjoller samt 6 havkanoer som vi har rigtig stor fornøjelse af i forbindelse med
vores sejlaktiviteter.
En anden stor og vigtig opgave har været at skaffe et hjemsted nær Køge Bugt
og her er status at vi har fået tildelt en spejdergrund på Køge Marina, hvor vi i
efteråret 2008 har etableret vores ”søspejderstation”. Den består lige nu af en
lille hytte på 24m2 som vi har fået foræret af et forældrepar samt en container
til vores grej.
Herudover har vi arbejdet målrettet med PR og hvervning af nye medlemmer.
Vi har planlagt og afholdt en del ”promotion” aktiviteter på Køge Torv og Køge
Marina for på denne måde at gøre opmærksom på Køge Søspejd og tiltrække
en masse nye søspejdere og deres familier.

Har vi fristet dig?
Vi håber at denne folder har givet et godt indtryk af vores nye søspejdergruppe
og alle de aktiviteter som vi har taget hul på. Måske er du allerede blevet fristet
til at give en hånd med eller har fået lyst til at kigge ned til os for at høre om
hvilke opgaver vi gerne vil have hjælp til. Vi er klar og ser frem til et rigtig godt
samarbejde med alle de nye søspejder-forældre…

Køge Søspejd
Ivar Huitfeldt Gruppe

Velkommen til nye søspejder-forældre
Køge Søspejd er en ny søspejdergruppe i Det Danske Spejderkorps og er
startet af tre ”gamle” landkrabbe spejdere med lyst til nye udfordringer
på ”søen”. Vi vil med Køge Søspejd tilbyde et aktivt friluftsliv med
sejlads og naturoplevelser for søspejdere i alderen 8 til 23 år.
Som nyetableret søspejdergruppe har vi naturligvis en del spændende
opgaver som skal løses for at vores projekt og tilbud om ”spejder til søs”
kan blive til gavn for en masse søspejdere. Vi håber og tror at I forældre
vil benytte denne chance for at være med i det nye fællesskab og tage
aktiv del i arbejdet med gruppens etablering.
I denne folder kan I læse om søspejdergruppen Køge Søspejd samt
organisationen bag gruppen.
Herudover vil I kunne læse lidt om jeres rolle som spejderforældre i
gruppen og hvordan I bliver en aktiv støtte for jeres barn og gruppens
andre søspejdere.
Vi glæder os til at se jer i Køge Søspejd.

Med søspejderhilsen
Bestyrelse, ledere og spejdere
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Køge Søspejd og Det Danske Spejderkorps

Din rolle som forælder

Det daglige spejderarbejde i Det Danske Spejderkorps (DDS) foregår i lokale
grupper, hvor spejderne normalt er opdelt i forskellige aldersgrupper. En
spejdergruppe består således af flere afdelinger, der ledes af voksne ledere
som frivilligt (og ulønnet) varetager det daglige spejderarbejde.

Hvad mon man forventer af mig vil du nok spørge og svaret er måske ikke så
lige til ved første tanke. Så derfor får du dette ”input” fra de ledere som du har
valgt til at tage sig af dit barn for en stund ...

Hver gruppe har en bestyrelse der består af forældrerepræsentanter, ledere og
unge medlemmer. Bestyrelsen der vælges på den årlige generalforsamling har
det overordnede økonomiske ansvar og skal sikre at gruppen og afdelingerne
ledes i overensstemmelse med DDS’ formål og arbejdsgrundlag. Grupper der
arbejder med søaktiviteter skal desuden have valgt et søkyndigt medlem til
bestyrelsen.
Køge Søspejd blev etableret som ny søspejdergruppe i DDS på den stiftende
generalforsamling, afholdt den 17. september 2007. Gruppen har en godkendt
bestyrelse der senest er valgt på generalforsamlingen den 29. januar 2012.

Må vi præsentere vores bestyrelse
Bestyrelsen i Køge Søspejd består i dag af 4 civile forældrerepræsentanter,
søkyndig samt tre uniformerede medlemmer:
Formand Ole Villumsen
℡ 20 42 47 24
formand@ksspejd.dk

Gruppeleder Jan Thorst
℡ 23 31 02 71
jt@ksspejd.dk

Kasserer Ebba Glückstadt
℡ 40 78 71 78
kasserer@ksspejd.dk

Grenleder Vibeke Dalsten
℡ 40 31 47 45
vd@ksspejd.dk

Forældrerep. Lars Tingleff
lt@ksspejd.dk

Grenleder Dan G. Jacobsen
℡ 22 61 70 62
dgj@ksspejd.dk

Forældrerep. Mie Kaiser Reuven
mkr@ksspejd.dk
Søkyndig Peter Wigen Bjarnø
℡ 29 23 50 58
pwb@ksspejd.dk

Bestyrelsen skal sikre grundlaget for gruppen og dens aktiviteter samt støtte
lederne i det daglige spejderarbejde.
Bestyrelsen har nedsat flere arbejdsudvalg som selvstændigt udfører det
praktiske arbejde med at holde Køge Søspejd kørende og sikre et højt
aktivitetsniveau.

Du regner måske bare med at følge med i programmet eller på hjemmesiden og
så sende dit barn af sted til spejdermøder og sejlture? Næppe. Hvis du i stedet
deltager i vores forældremøder, åbne arrangementer og jævnligt kigger forbi
”søspejder-stationen”, så vil du få meget større indsigt i hvilke oplevelser dit
barn får samt lære os ledere bedre at kende. Det giver bonus begge veje og
skaber en langt bedre forståelse og kommunikation mellem os. Det er yderst
vigtigt at vi kender hinanden og at du som forælder er fortrolig med vores idéer
og arbejdsmetoder omkring spejderarbejde og sejlads.
Kombinationen af sejlads og de gode ”gamle” spejderaktiviteter giver os en unik
mulighed for at skabe friluftsaktiviteter som giver spejderne masser af gode
oplevelser samtidigt med at spejderlivet i patruljen kommer i fokus. Det betyder
i praksis at spejderne kommer til at opleve ansvar, fordi de selv er med til at
bestemme, planlægge og udføre aktiviteter, ture og lejre sammen med deres
spejderkammerater. Det vil bringe os vidt omkring og nogen gange endda helt
ud på kanten af vores kunnen og viden, men det er jo netop herved vi kan
træne og dygtiggøre os - og uden udfordringer kommer vi aldrig videre.
Du kan som spejderforælder aktivt bidrage til at dit barn får en spændende og
indholdsrig fritidsaktivitet - og samtidigt selv blive en del af et inspirerende
fællesskab. Du kan hjælpe lederne ved at give en hånd med i forbindelse med
ture, arrangementer, vedligehold af fartøjer, udstyr og hytte. Eller hjælpe til
ved aktiviteter og projekter som skaffer penge til gruppen.
Der er også mulighed for at lade dig vælge til bestyrelsesarbejdet eller måske
indgå i et af de mange arbejdsudvalg som vi har nedsat til at holde gruppen i
gang, sørge for grej og udstyr samt støtte vores planlagte aktiviteter. F.eks.:
•
•
•
•
•
•
•

Søspejderstation (hytte)
Spejdergrund
Fartøjer
Materiel
Arrangementer
Sponsorer
PR arbejde

Vi glæder os til at se dig deltage i dit barns ”liv” som søspejder og forventer en
aktiv indsats og støtte til gruppen og vores aktiviteter.

