De Sejlende KFUM Spejdere
Nye aktiviteter Event

Fastholdelse

Samarbejde

Møder andre Udvikling Glæde

Energi

Referat af Tang og tjære
den 8.-9. november 2014.

Til stede:
Hans Erik Bønløkke Olsen, Eskebjerg gruppe
Karina Friies- Møller, Eskebjerg gruppe
Peter Friies-Møller, Eskebjerg gruppe
Kaj Jørgensen, Silkeborg gruppe
Marian K Jørgensen, Silkeborg gruppe
Mette Jørgensen, Silkeborg gruppe
Kim Lykke- Jensen, Grejsdal gr. - Æbleskovens spejdercenter
Ole Bloch- Kristensen,Grejsdal gr, - Æbleskovens spejdercenter
Torben Sønderskov, Æbleskovens spejdercenter, Houens Odde spejdercenter
Nikolai Vibe Schulz, Houens Odde spejdercenter
Rene´ Jørgensen, Houens Odde Spejdercenter
Svend Stenkilde, Lynge gruppe.- Grønskollingen
Erik S. Pedersen, Århus maritime
Jens Ole Bang, Arresøcentret
Jesper Iver Johnsen, Arresøcentret
Hans Ole Kofoed, Arresøcentret, HO (referent)
Mette Hundahl, Ekstern underviser, Marstal Navigationsskole
Meteorologi til søs:
Mette Hundahl underviste og svarede på gode spørgsmål om hvordan man forstår vejret og
vejrudsigter. Der blev uddelt brochuren "Værd at vide om vejr og bølger" fra søsportens sikkerhedsråd.
Mette Hundahl´s præsentation fremsendes til alle i søgruppen og vil blive lagt på vores hjemmeside.
soespejd.kfumspejderne.dk.
Sikkerhed til søs.
De retningslinjer og vejledninger vi udarbejde sidste år, skal indskrives i korpsets bestemmelser. Der
er stillet spørgsmål om de skal erstatte de nuværende retningslinjer eller det skal være en
kombination. HO have på forhånd udarbejdet et forslag, som gav anledning til en god drøftelse om
bl.a. kompetencer til de sejladsansvarlige, samt krav om CE-godkendelse af vores gamle joller.
Dette blev tilrettet og fremsendes via styregruppen SAE til godkendelse i hovedbestyrelsen.
Logo
Der er behov for at vise hvem vi er. Dette være sig udadtil og intern i korpset. med bl.a. baggrund i
standeren/vimplen fra 1990 havde HO udarbejdet forslag.
Vi blev enige om, at vi ud ad til ikke havde behov for eget logo, da vi blot havde et ønske om at være
KFUM Spejder, og valgte at vores nye stander/vimpel skulle være grøn med vores spejderlilje og med
teksten KFUM Spejderne.
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HO har indhentet tilbud, at en vimpel (20 x 40 cm) vil kunne laves for ca. 35 kr./stk. Alle der ønsker
en vimpel skal afgive bestilling ( 1 stk pr. båd (ikke optimistjoller)) til HO på email: ilho.@webspeed.dk
Udgiften dækkes i første omgang af vores budget, da det vil blive administrativt for tungt at sende
penge frem og tilbage.
Mærke
Indadtil i korpset ønsker vi et mærke, som viser at vi der spejdere i en gruppe, der har søaktivitet som
en aktivitetsdel. Dette mærke skulle ikke være noget med liljen, men have et klart maritimt udseende.
Eskebjerg gruppe havde en designer blandt sine forældre, og ville spørge om han/hun for en vingave
kunne komme med et forslag - ellers vil HO benytte korpset eller en anden grafiker.
Efter drøftelserne omkring "Det nye arbejdsprogram" fandt vi, at mærket godt måtte vise en udvikling
på 3 niveauer (matros/gast - bådfører - aktivitetsansvarlig) Mærket skulle være samme symbol med
ændrede baggrundsfarver (hvid/grøn/lilla). Mærket skal følge "Sømandsbogen".
Sømandsbog
Kaj fremviste en sømandsbog og en uddannelsesvejledning til brug i grupperne. Den er alders inddelt
og har flere udviklingstrin og går fra at være passager, gast over bådfører til aktivitetsansvarlig.
Konceptet er blevet udarbejdet i 2010 i forbindelse med Det Mobile Søcenters start, og benyttes nu i
Silkeborg gruppe.
Med udgangspunkt i materialet vil vi i løbet af foråret tilrette dette, således at grupperne selv han
tilrette det til netop deres bådtype. Grupperne på Sjælland udsender et forslag, og vi blev enige om, at
det godt kan godkendes via mail, da det var vigtigt at det lå klar til kommende sæson.
Når konceptet er færdig sammen med mærket, skal det endelig blåstemples af styregruppen SAE.
Evaluering af 2014
Der har de fleste steder været et højt aktivitetsniveau i 2014:
Hjemmesiden
Er i fuld drift med direkte link til centre der tilbyder sejleraktiviteter. Referater og
undervisningsmateriale kan downloades fra "søgruppens egne side" (kræver login som findes på
Nyhedsbrevet).Såfremt grupper ønsker et banner på forsiden også, er der mulighed for dette. HO
administrerer hjemmesiden.
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Nyhedsbreve
Der er udsendt 3 nyhedsbreve i 2014 om hvad der måtte være relevant indenfor søaktiviteter. Der blev
opfordret til at grupper og centre kunne indsende historier og annoncerer åbne arrangementer via
Nyhedsbrevet. Det sidste Nyhedsbrev er tilsendt HB medlemmerne til orientering. Forslag om at det
også tilgik distrikterne blev vedtaget. Nyhedsbrevet bliver fremover lagt på hjemmesiden også, hvor
enkelt personer vil kunne abonnerer på dem.
Landsmøde
Vi var synlige ved årets landsmøde, hvor en meginjolle bød deltagerne velkomne og en stand i
forhallen, der viste vores aktiviteter.
Søspejder for en dag
Mange have fuld tilslutning til eventen, desværre var der også enkelte der ikke havde deltagere.
Eventen skal også gennemføres i 2015, hvor vi overvejer et større PR-fremstød, f.eks ved en plakat
eller på de sociale medier. HO vil snakke med korpsets kommunikationsmedarbejder om, hvilke
erfaringer de har.
DM for spejdermegin
En stor succes, hvor 10 spejdermegin deltog ved årets meginbowle i et felt af 24 joller på Arresøen.
Enighed om at deltage i 2015 i Randers.
Det Mobile Søcenter.
Alle joller er udlånt og der er aktivitet i begge grupper (Svogerslev og Eskebjerg). Vi har fået tilbudt et
meginskrog fra Skive. Der er behov for en reservejolle, da flere joller skal laves, så de lever op til en
CE-mærkning, og senere kan jollen blive starten til et 3. sæt. Gruppen på Arresøcentret vil gerne stå
for renoveringen og vi bruger resten af årets budget til dette formål, bl.a. til anskaffelse af en
bådtrailer til jollen.
Hvad skal ske i 2015
Hjemmesiden
Fortsat udvikling - gerne med annoncering af åbne arrangementer, og gode historier samt link til
søgrupper i Danmark.
Nyhedsbreve
Fortsat udsendelse med minimum 2 om året. gerne med annoncering af åbne arrangementer og gode
historier til inspiration fra søgrupper og centre. Det kunne være f.eks beretning fra sommertogt eller
lign.
Søspejder for en dag
Datoerne er fastlagt til 30.-31- maj 2015. HO udsender allerede kendt materiale til grupper/centre
som tilbagesender med ændringer.HO taler med kommunkationsmedarbejderne i korpset om den
bedste måde at lave PR på. Datoerne skal snarest ud både til grupper og distrikter.
DDS Sølejr 28.7 - 4.8 2015
Det er op til den enkelte gruppe, hvis de ønsker at deltage i denne. Oplysninger findes på
http://www.soe15.dk/om-soe15/.
Sømandsbog og mærke
Der er behov for ens udvikling og undervisningsmateriale i form af en "Sømandsbog". Grupperne på
Sjælland udarbejder forslag som udsendes til grupperne til endelig godkendelse. Der afsættes midler i
budgettet til materialet. Sømandsbogen skal være en skabelon, så grupperne selv kan tilpasse den sin
egen bådtype.
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Det Mobile Søcenter
Jollerne skal gøres i stand til at kunne opfylde CE-godkendelsen. En enkelt skal males. Jollen fra Skive
skal gøres sejlklar. De tilsluttende grupper har indtil vores eget materiale er færdigt fået
undervisningsmateriale fra Silkeborg gruppe.
Budget
Der er afsendt budgetforslag til hovedbestyrelsen via SAE på 50.000 kr. Budgettet skal dække dels
vores aktiviteter, møder, materialer, men det væsentlige skal bruges til driften af Det Mobile Søcenter
herunder forsikring af joller og evt. nyindkøb.
KFUM Spejdernes nye arbejdsprogram
Christina Ingerslev kom med et oplæg om det nye arbejdsprogram, hvor vi helt sikkert kan og vil
bibringe med aktiviteter og mærker. Da processen løber over et par år og er dynamisk og i stadig
udvikling, valgte vi at vi i første omgang laver vores eget mærke og udviklingsprogram som tidligere
beskrevet i referatet og sætte arbejdsprogram på som et hovedpunkt til næste års Tang og Tjære.
Mingling og socialt samvær
En god og relevant snak.
Erik fra Århus Maritime fortalte om deres erfaringer og oplevelser ved deres sommertogt til Bornholm.
Silkeborg fortalte om deres uddannelsesforløb, som gav anledning til at Eskebjerg fik det med hjem og
det danner udgangspunkt til det videre arbejde.
HO fortalte at Bodil Bruun havde afhændet firmaet der sælger meginjoller til sin datter Birgitte, og der
har været nogle vanskeligheder med dette, så det var endnu ikke rettet på hjemmesiden.
HO har kontaktoplysninger, også på gamle underleverandører af glasfiber, master og tømmer.
Næste Tang og Tjære.
Afholdes i forbindelse med Korpsweekenden i november 2015 samme sted. Forslag til emner modtages
gerne. Men et er sikkert nemlig Korpsets nye arbejdetsprogram og at vi under Mingling skal
formaliserer dette med, at alle kommer med et indlæg om årets oplevelser, så vi kan blive inspireret
og udvikle aktiviteter af disse.

