Nyhedsbrev
Jan.
Nr. 1
2014
2015

I dette nummer













Sidste Nyt om
passageransvar
Ansvarsforsikring
Vi kan kun sejle med
medlemmer af KFUM
Spejderne
Sikkerhedsbestemmelser
Sømansbog
Gruppe skaffer sig selv
meginjoller
Søspejder for en dag
DM i meignjoller

Tang og Tjære
kalenderen
Arresøcentret har
renoveret jolle til DMS

Besøg vores
Hjemmeside:
http://soespejd.kfumspejderne.dk/
Brugernavn. sejler
Adgangskode: sejler123
Koordinator og kontaktperson
Hans Ole Kofoed,
Valmuevej 6,4300 Holbæk

e-mail:ilho@webspeed.dk

Sidste Nyt om
passageransvar!
Der er tegnet en midlertidig
passageransvarsforsikring for
weekenden den 30.-31. maj 2015 for
aktiviteterne på Arresøcentret og
Houens Odde.

Vi kan "kun" sejle
med medlemmer af
KFUM Spejderne.
Indtil videre er der et krav om
passageransvar ved alle former for
sejlads med ikkemedlemmer af KFUM
Spejderne i Danmark.

Såfremt andre centre eller grupper i
denne weekend skal sejle med ikke
KFUM Spejdere, skal der gives besked
til Hans Ole Kofoed, ilho@webspeed.dk
som vil sørge for at der også bliver
dækning hos jer.

Såfremt der i en søaktivitet deltagere
spejdere fra andre korps (f.eks KFUK,
DDS) skal der tegnes en særskilt
passageransvarsforsikring.
en sådan forsikring har korpset ikke
endnu.

Som det er beskrevet her i Nyhedsbrevet
har korpset ikke en
passageransvarsforsikring, som kræves
hvis man skal sejle med ikkemedlemmer
af KFUM Spejderne i Danmark.

Det har stor betydning for de
spejdercentre der laver søaktivitet på bl.a
centrelejre. Her må man så meddele, at
aktiviteten kun er for medlemmer hos
KFUM Spejderne.

Alle medlemmer af KFUM-Spejderne er
omfattet af korpsets kollektive
ansvarsforsikring, der dækker hvis man
kommer til skade ved en aktivitet.

Det samme gælder for jer, der skal have
en søaktivitet i weekenden "Søspejder
for en dag" den 29.-31.maj.
Korpset har en dialog med
Søfartsstyrelsen, om problemet, og der
vil blive kommunikeret ud, så snart vi
har et resultat.

Der arbejdes på at få gjort
passageransvarsforsikringen permanent,
så vi kan lave sejleraktiviteter med
medlemmer for andre spejderkorps også,
men indtil nu er det kun denne weekend.

Ansvarsforsikring
Alle medlemmer af KFUM-Spejderne
er omfattet af korpsets kollektive
ansvarsforsikring, der dækker hvis
man kommer til skade ved en aktivitet,
også under sejlads.

Sikkerhedsbestemmelser
Sikkerhedsbestemmelserne for
søaktiviteter under KFUM Spejderne
er blevet opdateret og er gældende fra
15.4.2015.

Hovedbestyrelsen har netop opdateret
KFUM-Spejdernes bestemmelser

omkring sikkerhed til søs. Det sker for at
sikre, at ingen kommer til skade, når vi
bygger tømmerflåder, sejler i kano eller
holder sejlads i joller.
Reglerne gælder fra 15. april 2015 - det
vil sige, at de er trådt i kraft.
De godkendte sikkerhedsbestemmelser
er dem vi selv godkendte på "Tang og
Tjære" i november 2014.
Du kan se sikkerhedsbestemmelserne,
retningslinjer for udarbejdelse af
sikkerhedsinstruks samt skabelon på
vores hjemmeside:
http://soespejd.kfumspejderne.dk/

Sømandsbog
Sømandsbog, uddannelsesvejledning
og mærker forventes færdige snart.

Forslaget til Uddannelsen for
meginsejlere, mærker og sømandsbog
har været udsendt til høring hos de
grupper/centre der har meginjoller.
Vi har fået flere gode tilbagemeldinger,
som alle efter en dialog med de enkelte
er tilrettet uddannelsen.
Projektet ligger nu på Korpskontoret,
hvor korpsets grafikker skal gøre
materialet klar til tryk, samt tilrette
grafikken på mærkerne, så de dels ligner
de andre nye aktivitetsmærker og dels
egner sig til syning.
Om vi når at få materialet færdigt inden
sidste weekend i maj er usikkert, men
det vil helt sikkert være færdig hos
trykker lige efter sommerferien.

Meginmærker er sat
i produktion.
Vores nye meginmærker som er
tilknyttet Sømandsbogen er sat i
produktion.
Så snart de er færdige hører I
nærmere om, hvor I kan få dem.

Gruppe anskaffer
selv meginjoller
Eskebjerg gruppe i Odsherred har
købt 2 "saml selv" meginjoller samt
en flot brugt jolle.

Eskebjerg gruppe indgik i foråret 2014
en aftale med Det Mobile Søcenter, og
har haft 2 joller herfra.
Spejderne var blevet så glade for
aktiviteten at gruppen valgte selv at
bygge 2 meginjoller, som skal stå klar,
når de aftalen med DMS udløber i 2016.
For at give spejderne deltager de med 3
joller på Arresøcentret i forbindelse med
Søspejder for en dag.

Søspejder for en
dag
Datoerne er fastlagt til 30.-31- maj
2015.

Konceptet bliver de samme som tidligere
år, hvor grupper og centre selv
bestemmer omfanget af eventen.
Skal det være et kursus, en sejltur, eller
vil grupperne benytte muligheden for at
lave PR for sig selv. Arrangementet er
indskrevet i korpskalenderen med
henvisning til vores egen hjemmeside,
hvor interesserede kan hente oplysninger
om de enkelte arrangementer.
I lighed med sidste år kan I gå ind og se
hvad I har stående på hjemmesiden
/aktuelt/søspejder for en dag. Skal der
ske rettelser eller i ikke er nævnt og
ønsker at deltage i 2015 - så kontakt
Hans Ole.
Klik på dette link:
http://soespejd.kfumspejderne.dk/index.
php/nyheder/bliv-sospejder-for-en-dag

DM i spejderMegin
Den 22. - 23. august arrangerer
Meginclub Danmark kapsejladser i
Randers Fjord.

Samtidig med at der sejles om
Meginclub Danmarks meginbowlen,
sejler der ogås om DM i spejder- og
ungdomsmegin.
I år er udgangspunktet fra arrangementet
Fjorcentret i Voer.

Vi mødes allerede fredag aften, hvor vi
sætter bådende i vandet, så de er klar til
Skippermøde lørdag moren kl. 9.30.
Der er gratis udendørs overnatning i
medbragt telt, og mod betaling
indendørs overnatning.
Læs mere og tilmelding på
http://www.meginclub.dk/?q=node/300
eller via
http://soespejd.kfumspejderne.dk/

Tang og Tjære
Sæt kryds i kalenderen den 6.-8.
november 2015 på Houens Odde.

Vi samles til vores årlige møde, som vi
kalder Tang og Tjære. Her evaluerer vi
2015, udveksler ideer og erfaringer og
snakker om hvordan vi udvikler
søaktiviteterne inden for KFUM
Spejderne. Som tidligere afholdes det
sammen med korpsweekenden, hvor alt
er betalt, også transport.

Kalenderen
29.-31. maj 2015
Søspejder for en dag.
28.7 - 4.8 2015
DDS Sølejr
22.-.23. august 2015
DM for Meginjoller på Randers Fjord
6.- 8. november 2015
Tang og Tjære på Houens Odde

Arresøcentret har renoveret jolle til Det mobile Søcenter
En gammel jolle kommer til ære og værdighed igen.

Her får jollen en ny træaptering .

Skroget var meg3t medtaget og måtte næsten fuldspartles med gelcoat.

I 2010 fik spejdersamrådet i Skive forærende 3 meginjoller samt en ribbåd. Desværre er der kun 2 meginjoller der har været ude at
sejle. Den 3. har ligget og er blevet brugt som reservedele til de 2 andre.
Den var godt medtaget, og der var skader på både skroget, og alt træværk skulle udskiftes. Der mangler sejl, ballast og opdriftstange.
Mast og ror var rådnet op.

Søfolkene på Arresøcentret har stået for renoveringens og jollen står nu som hel ny, da den også har fået en gang topcoat og emalie.
Jollen skal i første omgang bruges som reservejolle, da vi skal have alle joller i Det mobile Søcenter ind og have fastgjort ballasten.
.

