Projektgruppen
SøSpejd

Referat fra møde i Søgruppen/øst 14.1.2013 hos Svend Stenkilde i
Lynge.
Til stede: Mads Caspersen (Lilly Zingel, Gentofte), Svende Stenkilde (Grønskollingen, Lynge
gruppe), Hans Ole Kofoed (Arresøcentret)- referent.
Dagsorden.
1. Siden sidst
2. Eventen ”Søspejder for en dag”
3. ”Tang og Tjære
4. ”Sølejr” 2014
Ad1)
Vores arbejdsgrundlag.
Hans Ole havde på baggrund af Åben Odde arrangementet september 2012 udarbejdet et
kommissorium for søgruppens arbejde samt et kommissorium for ”Det Mobile Søcenter” og
fremsendt disse til styregruppen for Arbejdsprogram og Events ved Peter Stubkjær Andersen
hvorunder søgruppen er organiseret.
Styregruppen og hovedbestyrelsen har taget godt i mod oplægget, og det forventes at vores
budgetforslag på 19.000 kr. i 2013 er blevet godkendt på HB-mødet her i weekenden.
Da vi først nu har fået endelig har fået ”grønt lys” for vores arbejde, har det ikke været muligt
at planlægge det aftalte møde den 3. weekend i marts 2013, hvorfor dette aflyses.
Ad2)
”Søspejder for en dag”
De sejlende KFUM Spejdere giver spejderne i hele landet en oplevelse til søs.
Dette er arbejdstitlen for de planlagte events i weekenden den 1.-2. juni 2013. Vi forventer at
der bliver arrangeret event:
Sjælland:
Grønskollingen, Lynæs Havn, Kølbådssejlads i Isefjorden
Lilly Zingel, Hellerup Havn, Kølbådssejlads på Øresund
Arresøcenteret, Arresø – Meginjoller og optimistjoller
Fyn:
Port Arthur og Svendborg gruppe, meginjoller i det sydfynske
Jylland:

Houns Odde Spejdercenter, Meginjoller på Kolding Fjord
Århus Maritim, Århus havn, 2 Kølbåde i Århusbugten
Silkeborg Søcenter, meginjoller og kølbåd på Silkeborgsøerne
Æbleskoven Spejdercenter og Grejsdal meginclub, Meginjoller på Vejle Fjord

Hans Ole skriver ud til ovenstående og får endelig tilsagn om deres medvirken. Ligeledes er
det også vigtigt, at der bliver en tilbagemelding gerne med foto om hvordan arrangementet er
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gået med henblik på den gode historie, som efterfølgende kan bruges på korpsets elektroniske
medier.
De enkelte grupper/center skal give oplysninger om:
- Tidspunkt
- Hvad de tilbyder (kort) eks. oplev Himmelbjerget fra søsiden eller ”bliv skipper
for en dag, elelr natsejlands for seniorer/rovere.
- Deltagerpris
- Tilmelding og Kontaktperson
Hans Ole kontakter herefter korpskontoret mhp. at få arrangementet kommunikeret ud via
korpsets elektroniske medier – hjemmeside og nyhedsbreve (der er efterfølgende lavet aftale
med korpskontoret om dette).
Ad3).
”Tang og Tjære”
Det aftales at vi vil lave en workshop med åben tilmelding med arbejdstitlen ”Tang og Tjære”
for alle interesserede på Åben Odde den 16.-17. november 2013. Tidspunktet er valgt ud
fra ønsket om at det skulle være uden for sejlsæsonen. Sæt kryds i kalenderen nu.
Program:
Lørdag formiddag:
Sikkerhed til søs. Vi samles i grupper og gennemgår Søfartsstyrelsens regler om
mindre fartøjer (op til 12 passagerer) og udarbejder en ”Sikkerhedsinstruks for
sejlads med mindre fartøjer” ud fra Søfartsstyrelsens skabelon. (Svend er
ansvarlig)
Lørdag eftermiddag:
1. Sejl og Trim. Oplæg i Plenum med ekstern underviser, der gennemgår
teknikker om hvordan vi sætter og trimmer sejl under forskellige
vindforhold.(Mads kontakter en bekendt):
2. Opdeling i grupper:
a. Planlægning af Sølejr 2014. (Hans Ole kommer med oplæg)
b. Tovværk og splejsninger. Vi lærer at splejse kelvertov og flette vores
egne fendere. Beregnet på at vi kan gå hjem og arbejde videre med
ideerne.(Hans Ole er ansvarlig).
Lørdag aften: Mingling – erfaringsudveksling, de gode søoplevelser og socialt samvær.
Søndag formiddag:
Søløb. ”Learning by doing”. Vi skal gennemføre et søløb mhp. at vi kan tage ideen
med hjem til en ”når vi ikke kan komme på vandet”.(Mads laver et Søløb)
Vi afslutter med frokost.
Hans Ole kontakter Peter Stubkjær Andersen, formand for styregruppen om at få sat
workshoppen på programmet for Åben Odde november 2013.
Ad4).
Sølejr 2014
Vi planlægger at lave en Sølejr i sommeren 2014 med deltagelse af alle sejlende KFUM
Spejdere og deres fartøjer. Houns Odde vil være et oplagt sted, her kan købåde ligge for svaj,
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og det er et beskyttet farvand for meginjoller. Det er tanken at selve lejren skal foregå med
aktiviteter for de sejlende KFUM Spejdere fra torsdag morgen til søndag middag. For dem der
har mulighed for det vil det være naturligt at komme søndag, og tilbyde aktiviteter for andre i
vores fartøjer mandag – onsdag.
Hans Ole kontakter Houns Ode med henblik på om det kan indpasses i deres planlægning og
lægger op til et samarbejde omkring planlægning og afholdelse af selve lejren. Nærmere
planlægning lægges i en arbejdsgruppe i forbindelse med Åben Odde i den 16. november
2013.
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