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En glemt sø-gruppe?

2009

Jeg skriver til jer fordi jeg er kommet i
bestyrelsen i en lille gruppe langt ovre
i det mørke jylland: 1. og 3. Viborg,
hedder den.
Gruppen har været helt nede og vende,
men tæller nu: 8 flokspejdere, 2 tropspejdere, 2 ledere, en ung hjælpeleder
og en ny bestyrrelse der er klar til at
tage fat.
I den forbindelse har vi funder ud af at
vi er sø-spejdere!
(det var faktisk ikke en overraskelse
for alle, for vi har jo kanoer, men for
nogen var det).

Så er julegaverne glemt, glöggen fordampet og nisserne svinebundet og
pakket forsvarligt af vejen indtil vi igen har sejlet de indre og ydre
farvande grundigt igennem. Men før vi når så langt er der et søledermøde der skal klares. Igen er det en enestående mulighed for at møde
gamle og nye venner, denne gang på Storkøbenhavns svar på rivieraen.
På sommerprogrammet står også Blå Sommer hvor søspejderne profilerer sig med den storslåede Sail-Ind aktivitet, der giver både land-, udenlands- og søspejdere mulighed for at finde ud af, hvad det er vi laver
som søspejdere både i land og til vands.
Kort og godt er vi på vej ind i endnu et uforglemmeligt søspejderår.
Godt nytår fra redaktionen.

Vi har besluttet at vi vil til at gøre mere
ud af det vand-plask: Vi skal ikke sejle
i joller og både flere gange om ugen,
men vi vil gerne bruge vandet noget
mere - bruge vores kanoer, bygge tømmerflåder, bygge broer over åen.
Vi vil gerne fortælle alle læsere af
Søsprøjt at vi også er her.

Mange hilsner fra
Sanne Wøhlk,
kasserer i 1. og 3. Viborg

Arbejdsstof - er det noget for dig?

Arbejdet med vort arbejdsstof (tidl. ”Søspejd 1, 2 og 3”
– nu kaldet ”Færdighedshæfte”) har ligget stille et lille
års tid.
Det har knebet lidt med tiden i det nuværende arbejdsudvalg, men nu skal vi altså i gang igen.
”Vi” er skrumpet ind, så det ser ud til, at der kun er ét
medlem tilbage af den oprindelige gruppe; nemlig
undertegnede.
Vi er faktisk nået meget langt. Illustrationer, tekst m.m.
ligger som filer, så det skulle være for-holdsvis nemt at
komme videre, idet vi var tæt på færdigredigering, men
vi er nødt til at være nogle stykker om arbejdet, så fle-

re øjne kan vurdere og færdiggøre.
”ER DET NOGET FOR DIG” – så giv et uforpligtende
praj til mig – gerne også, hvis du tidligere har være
med i udvalget – og også gerne, hvis du tidligere har
været engageret i vort SØ-arbejdsstof – centralt eller
lokalt.
Jeg er optimistisk og glæder mig til straks at høre for
dig.
Erik Sø!
Erik.j@email.dk
36 75 35 53.
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Valgregler for valg til Søarbejdsgruppen

Arbejdsgruppens
sammensætning
Søarbejdsgruppen består af 2 formænd, en af hvert køn, og op til 5
øvrige medlemmer. 2/3 reglen
skal/tilstræbes overholdes. 6 års
reglen gælder, undtaget herfor er
korpsets søsikkerhedsansvarlige
person.

Sammensætning
En landsforsamling for søledere
består af søledere i anerkendte
søspejdergrupper, jf. korpsets love §
24, Divisionsrepræsentanter for
Søspejderarbejdet, repræsentanter
for Spejdercentre jf. korpsets love §
53.5 og selvejende institutioner med
søaktiviteter, jf. korpsets love § 52
og repræsentanter for Rederiet
”RAN” samt de af forsamlingen
valgte og udpegede personer i Søarbejdsgruppe.
Valg til Søarbejdsgruppen
Der afholdes der valg på Søledermødet i foråret.
Kandidater til valg til Søarbejdsgruppen opstilles almindeligvis
senest inden det døgn, hvori valg-

handlingen afholdes.
Kandidater kan opstilles af alle
søledere i anerkendte søspejdergrupper, repræsentanter for divisioner, Spejdercentre og selvejende
institutioner med søaktiviteter og
repræsentanter for Rederiet ”RAN”.
Valgbar er alle, som opfylder betingelserne for at være medlem af
DDS.
Valget er gældende for en 2-årig
periode. Det tilstræbes, at halvdelen
af arbejdsgruppen er på valg hvert
år.

Valg af formænd
Der vælges 2 formænd, en af hvert
køn. Formænd vælges ved almindeligt flertal. Ved stemmelighed foretages omvalg, ved stemmelighed
efter omvalg afgøres valget ved
lodtrækning.

Korpsets
søsikkerhedsansvarlige
Sølederforsamlingen vælger en
person til at varetage søsikkerheds
spørgsmål, denne person er medlem
af SØA og skal godkendes af Korpsledelsen.
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Valg af øvrige medlemmer
Der vælges op til 4 øvrige medlemmer ved almindeligt flertal.

Godkendelse.
Sammensætningen af den fundne
Søarbejdsgruppe godkendes efterfølgende i KOL.

Regler for indstillinger til Korpsledelsen vedrørende ændringer af ”Sikkerhedsbestemmelser for søaktiviteter”
På Søledermødet i marts kan forslag
om ændringer af ”sikkerhedsbestemmelser for søaktiviteter”
behandles. Forslag skal dog være
udsendt til alle anerkendte søgrupper senest med indkaldelsen til
mødet.
Ønsket om ændringer skal vedtages
med 2/3 flertal af stemmerne og
indstilles herefter til endelig godkendelse af Korpsledelsen.

Centerrådsmøde på Thurøbund S.C.

For interesserede er der centerrådsmøde på Thurøbund Spejder Center søndag
d. 29. marts 2009 kl. 11.00. Man er absolut velkommen til at møde op og høre hvordan det går på centret.
Det skal dog nævnes, at centerrådet består af centerlederen, centerassistenter, øvrige centermedarbejdere,
centerstyrelse samt divisionschefer i Bro, Egeskov,
Kong Knud og Skovdam Divisioner, så er man ikke i
en af disse kategorier, har man ikke stemmeret.
Vel mødt på vegne af centerstyrelsen Lotte Mølbak

Sommerstemning fra TSCFoto: Lotte Mølbak
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Søledermøde hos 4. Hvidovre 20. - 22. marts

Så er det atter tid til Søledermøde. Denne gang hos 4. Hvidovre.
Mødet er i weekenden den 20-21-22 marts og adressen er: Hvidovre Strandvej 29 b, 2650 Hvidovre.
Medbrig sovepose, liggeunderlag, skaffegrej og hvad du ellers altid har brug for en weekend.
Vi glæder os til at se dig og mange andre fra din gruppe - også jeres seniorer.
Tilmelding forgår igennem Blåt Medlem og skal være korpskontoret i hænde torsdag den 12.marts.
Gruppen debiteres kr. 250 for hver deltager.
Hvis du har spørgsmål, skriv til: soa.list@dds.dk
Med søspejder hilsen Ron og Linda.

Fredag:

Programmet

21.00 Standertrykning
21.00 Generalforsamling i Søspejdernes sejlklub
For alle søspejdere med egen båd og mod på at være
med i en anderledes sejlklub.
22.00 Reception for nye medlemmer af søleder forsamlingen

Lørdag:

8.00 Morgenmad
8.45 Morgensamling
9.00 Landet rundt.
Hovedindhold er strukturen i gruppen
10.00 Indkaldelse af kandidater til SØA.
På valg er: Matilde og Mikkel samt Ron som blev
valgt som formand for 1 år og Finn som Søsikkerheds
ansvarlig.
10.30 Pause
10.45 Hvad laver korpsledelsen?? Ved Hanne og Rune
SØA’s beretning.
International SØA. Dublin, Sverige, Ambassadøren,
internationalt søspejd i 2010 og 2011
Arbejdsstof – aktivitetsdatabasen

12.00 Frokost
13.00 Beretning fortsat
Papir SØA –Kommissorium, bådbank, bådforsikring
Kurser – afholdte og planlagte
Bådprojekt – Ran - Hjemmesiden.
14.15 pause
14.30 Besøg på Holmen
18.00 Regional møde
19.00 Middag
Aftenunderholdning

Søndag:

8.00 Morgenmad
8.45 Morgensamling
9.00 Sail ind / Blå sommer
10.00 Opsamling på beretning
11.00 pause
11.15 Valg til SØA
11.45 Evaluering af søledermødet
12.15 Frokost g oprydning.

Indkaldelse til SøOmrådeSjælland-møde

Tid og sted: se programmet for søledermødet
ovenfor.
1. Valg af referent
2. Valg af dirigent
3. Evaluering af Ørholm 09
4. Opfølgning på Søslag 09
5. Kapsejlads 09
6. Godkendelse af regnskab 08
7. Godkendelse af Budget 09
8. Nye vedtægter
9. Evt.
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Invitation fra Spejderskibet Klitta - www.klitta.dk

Vinterens klargøring af skibet med
forbedringer, maling og vedligeholdelse sker i øjeblikket for fuld kraft
i Træskibshavnen i Århus. Vi skal
være klar til oprigning sidst i marts.
Og så skal vi ellers ud at sejle.
Kom og vær med til hygge og
klargøring her i vintermånederne
eller når vi til foråret igen skal sejle
på Århusbugten.

Er træskib, tovværk, linolie og sejlads noget for dig?
Du er velkommen uanset om du
ved noget om sejlads eller ej. Sejlerfaring er godt, men er ikke noget
krav.

Spejderskibet Klitta er bygget på
Læsø i 1988 som en kopi af skibstypen ”Dansk Jagt”. Skibet er 44
fod og vejer ca. 20 tons .
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Vi har køjer og kabys desuden er vi
udstyret med alt det nyeste digitale
navigations- og sikkerhedsudstyr
og er desuden godkendt af Søfartsstyrelsen til sejlads med 12 passagerer.

Ring til den daglige ledelse:
Simon Leenborg 26 61 30 83
Lars A Sørig 27 14 14 32
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Kurser i DDS er også for søspejdere

Der findes et væld af kurser for ledere i DDS. Nogle af
dem er direkte rettet mod søspejder-arbejdet. Andre
kurser er mere generelle om børn og unges udvikling,
forskellige spejderfærdigheder og meget meget mere.
Man kan tage på kursus i en hel weekend eller man
kan blot nøjes med at deltage i udvalgte moduler på et
uddannelsesmarked.
Der findes forskellige måder at finde kurserne på. Det
kunne være i Broens Uddannelsesmagasin, som vi alle
modtager med posten et par gange om året, eller man
kan gå ind på DDS.dk under ”Kurser og kalender”
yderst til højre på hjemmesiden.

Søledermødet i november er normalt et kursus-møde,
hvor SØA udbyder forskellige modul-kurser. Emnerne
bliver opslået i Søsprøjt sammen med programmet for
søledermødet.

Sidder du derude og har en fantastisk idé til et kursus,
du gerne vil afholde så kontakt mig og vi finder i fællesskab ud af, hvordan kurset bliver til noget.
Det kan også være, at du mangler viden om et eller
andet emne eller mangler et bestemt slags kursus.
Kontakt mig og det kommer på ønskelisten.

Udvalgte kurser i den kommende tid – find selv
flere på DDS.dk
Super SeniorScones med Sjokolade, 27.-29. marts.
Avnstrup
Kursus for søkyndige medlemmer
28. marts
København
Modulforløb for næsten nye ledere
- lejretablering i praksis trin 2 17.-19. april
Ryekol
Uddannelsesmarked 24.-26. april
Gurredam
Kursus i søaktiviteter 16.-17. maj
København
Landkrabbe II – sejladskursus 20.-24. maj
Thurø
Modulforløb for erfarne ledere 20.-24. maj
Temnæs v/Skanderborg
Tjek detaljerne om de nævnte kurser i Broens Uddannelsesmagasin eller på DDS.dk

På søledermødet i marts vil der blive mulighed for at
evaluere på kurser vi allerede har afholdt samt at komme med gode idéer til nyt.

Bemærk, at fordi man har en god idé, behøver man
nødvendigvis ikke selv udføre den!
Heidi
SØA’s træningsansvarlige
heidi-larsen@webspeed.dk / tlf. 2288 1545

Søarbejdsgruppen (SØA)

Formænd

Ron Brown, SMUK
Linda Strodl, Fribytterne Sø

Øvrige medlemmer

Heidi Larsen, Aalborg Sø
Matilde Frandsen, RLS
David Cederström, Havmændene Sø
Mikkel Hertz, 4. Hvidovre

Søsikkerhedsansvarlig
Finn Anker Petersen, Fribytterne

Søarbejdsgruppen kan kontaktes på email
soa@list.dds.dk

Sommerstemning fra TSCFoto: Lotte Mølbak

Indlæg til Søsprøjt kan sendes med
snailmail til redaktionen på nedenstående adresse eller emailes til:
harpoth@yahoo.dk; rex@spejdersport.dk eller
anders@selskabet.org
Hold jer venligst til et af følgende
formater: ASCII, RTF, MS Word,
Wordperfect eller TeX.
Redaktionen
c/o Anders Rostgaard Bystrup
Tonysvej 19
2920 Charlottenlund

Tænk, at det kun var Ron, der
kunne gætte, at det er mig, Mikkel Hertz, der gemmer mig bag
bjælken.
Nu skylder redaktionen en kop
kaffe til søledermødet.
Til jer andre: Bedre held næste
gang. Måske vinder du et cruise.
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