Cimbrernes udviklingsplan
Mål 2015-16
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Rekruttering af nye ledere og spejdere
Understøtning af lederkompetencer
Forbedring af de indendørs såvel som udendørs fysiske rammer
Bedre intern kommunikation
Branding af Cimbrerne
Pengeskabende aktiviteter

1. Rekruttering af nye ledere og spejdere
Målet er at arbejde hen imod følgende gruppesammensætning:
Mikro:
20 spejdere 3 ledere
2 assistenter
Mini:
25 spejdere 3 ledere
2 assistenter
Junior:
25 spejdere 2 ledere
2 assistenter
Trop:
20 spejdere 3 ledere
Klan:
15-20 spejdere
1 hjælper
Evt. Familiespejd og Fædrepatrulje på sigt
Den aktive indsats i den kommende periode skal fokusere på leder/assistent-rekruttering.
Periode: 01.01.15 - 31.12.16
Planlagt aktivitet: Lederrekruttering
Periode:
01.01.15 - 31.12.16
Beskrivelse:
Fællesarrangementer med forældre og søskende. Inviter forældre med på lejre.
De fleste nye ledere/assistenter skal rekrutteres blandt forældrene.
Udarbejdelse af læringsplaner og mål for hver gren, så lederaspiranterne ved, hvad de går ind til.
Annonce i Folkebladet, hvor vi søger eksterne lederkandidater (ikke-forældre til nuværende DDS-spejdere).
Tovholder: Bestyrelsen.
Planlagt aktivitet: Spejderrekruttering
Periode:
01.01.15 - 31.12.16
Beskrivelse:
Behovet vurderes hvert år i april-maj. Ved behov igangsættes målrettet rekruttering.
Brochurer, flyers med billeder af vores spejdere. Udleveres i SFO og på skolerne.
Opslag rundt i byen (Stubhuset, Biblioteket mv.) samt i de nærliggende byer. Opslagene må meget blive ændret lidt
en gang imellem, så man bedre får øje på dem (F.eks. mangler børn, som er 130 cm høje osv.).
Tovholder: Bestyrelsen.
2. Understøtning af lederkompetencer
•
•
•
•
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At understøtte ledernes ”faglige” niveau og opnå en mere ensartet ledelse og ”undervisning”.
At bidrage til trivsel blandt lederne ved løbende at afstemme forventningerne
Pr. gren at opstille læringsmål, der direkte kobles sammen med ønskede kompetencer hos lederne
At lære af hinanden på tværs af grenene – såvel ledere som spejdere

Periode: 01.01.15 - 31.12.16
Planlagt aktivitet: A) Opstilling af læringsmål pr. gren
Periode: 01.01.15 - 31.12.16
Beskrivelse:
Oplistning af aktiviteter for hver gren såvel som på tværs af grenene.
Inspiration kan bl.a. hentes under aktivitet D) samt forløbsmærker under dds.dk.
På baggrund af ovenstående formuleres læringsmål pr. gren og årshjul pr. gren.
Planlagt aktivitet: B) Udarbejdelse af kompetencematrix
Periode: 01.01.15 - 31.12.16
Beskrivelse:
Udfra de definerede læringsmål og årshjul pr. gren kan der opstilles en liste over færdigheder og kompetencer for
grenledere og assistenter.
Dette tænkes i sidste ende at resultere i opstillingen af en samlet kompetencematrix med kompetencer (lodret) og
grene (vandret).
Planlagt aktivitet: C) Styrkelse af kompetencer
Periode: 01.01.15 - 31.12.16
Beskrivelse:
De nødvendige kompetencer tænkes opbygget/styrket ved sidemandoplæring, lederture, ledermøder, grenmøder
(også i divisionsregi), kurser, temaer på tværs af grenene mv.
Tovholder:
Gruppeleder i samarbejde med grenledere.
Planlagt aktivitet: D) Relevante emner for læringsmål
Beskrivelse:
Arbejdsgruppen har tidligere lavet en liste over emner, som vi mener det kunne være relevant at plukke i ved
udarbejdelsen af læringsmål for grenene.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Spejderbevægelsens historie - Hvorfor spejder? Holder værdierne i dag? Hvilke værdier?
Flaget - Vi hejser flittigt flaget. Men gør vi det på samme måde? Og hvorfor gør vi det egentligt?
Spejdersymboler - Spejderbevægelsen er fuld af symboler. Hvor mange kender vi? Hvilken betydning har
de – og giver de stadig mening?
Påklædning/udrustning - Godt udstyr er vigtigt. Har vi som ledere en rolle, når det gælder spejdernes valg
af udstyr? Kan vi tillade os at stille krav? Og hvad er godt udstyr egentlig?
Bål - Hvad er ”rigtig” båltænding? Hvornår bruges petroleum? Skal en mini kunne tænde bål med én
tændstik? Og skal en leder kunne helt uden?
Orientering, herunder kort og kompas - Vi vil gerne være mere ude og lave mere traditionelt spejd. Måske
vinde et løb eller to. For at vinde et løb, skal man kunne finde vej. Men kan VI det? Kan vi lære det fra os?
Lejretablering - Hvad mener vi er en god lejrplads? Kan vi bruge et gasblus til noget? Luftmadras eller
hængekøje?
1. Hjælp - Hvor gode er vi selv til førstehjælp? Hvad skal spejderne kunne i hvilken gren? Er vi opdateret
på de nyeste metoder?
Kommunikation - Skal vi lære spejdere at gå på nettet? Kan vi som ledere skrive en god og meningsfyldt
seddel? Kan man tale sig ud af konflikter?
Ved, i og på vandet - Spejdere leger gerne med vand. Kan vi få noget ud af at have fået (endnu) en sø tæt
på? Hvad med Præstø?
Sikkerhedsmærker - Hvor langt skal man være fra en der snitter? Er et præcist tal vigtigt? Kan vi slibe en
sav? Og må en junior have sin egen økse med?
Natur: stjerner, dyr, planter - Ved vi nok om naturen? Skal det fylde mere – og hvorfor? Er karlsvognen en
ølbil?
Knob - Hvor mange knob findes der? Skal vi lære dem vi skal bruge, eller skal vi lære så mange som
muligt? Hvad med stik, splejsninger, taklinger og besnøringer? Hvorfor er vores reb ikke blå?
Pioner - Pioner er trangen til at skabe, trangen til perfektion. Eller er det bare en nem måde at få et sted at
sidde?
Mad - Er en spegepølsemad god spejdermad? Kan man lave is over bål?

•
•
•
•
•

Klar dig selv - Kan vores spejdere egentlig klare sig selv? Kan vi? Og har det et formål?
Håndelag - Skal der være plads til at bygge hængekøjer? Skal pigerne lære at sy, så de kan sætte deres
og drengenes mærker på?
Drama - Kan vi bruge drama til noget som spejdere? Udvikler det os – eller skaffer det bare mange til
forældremøderne? Har vi en dramaekspert? Har vi brug for én?
Sundhed, handicap- Skal vi lære spejderne om sundhed? Er det en spejderfærdighed at kunne løbe ti km?
Er det sundhed at blive vasket under armene? Har vi plads til en kørestol?
Internationalt - Kunne vi få noget ud af en spejdergruppe fra Angola? Skal spejdere kunne svensk? Er FN
relevant spejderstof?

3. Forbedring af såvel de indendørs som udendørs fysiske rammer
En af gruppens målsætninger er at bruge mere af mødetiden udendørs. For at gøre det lettere, ønsker vi at vores
udendørs fysiske rammer forbedres.
Herudover er det et erklæret mål, at loftsetagen på nordfløjen skal være indrettet som grenlokale for minierne til
brug i 2015.
Periode: 01.01.15 - 31.12.16
Planlagt aktivitet: A) Generelt
Beskrivelse:
Handlingsplan: Der iværksættes en række projekter, som hver især skal give bedre udendørs rammer omkring
Spejdergården.
Tovholder: En ”hyttefar” ville være en naturlig tovholder. Da vi ikke har en sådan, er det op til bestyrelsen at være
tovholder på den overordnede plan. Flere af de enkelte projekter har dog allerede en tovholder – se under hvert
enkelt projekt.
Planlagt aktivitet: B) ”Overtage” et hjørne af Cirkuspladsen
Beskrivelse:
Ideen er at fraskrive os brugsretten til størstedelen af cirkuspladsen mod permanent at overtage det sydvestligste
hjørne af cirkuspladsen i direkte for længelse af vores nuværende grund. Tanken at lade opføre en hæk i direkte
forlængelse af den nord-sydgående skelhæk mellem Spejdergården og cirkuspladsen. Der skal dog være et hul i
hækken – stort nok til, at biler/plænetraktor kan køre igennem. Det således indrammede areal kan så ikke længere
bruges af de omrejsende cirkus, men derimod af kun af os! Arealet kan bruges til de shelters, vi allerede har fået
penge til, samt til øvrige pladskrævende spejderaktiviteter.
Det første skridt i aktiviteten er at rette kontakt til kommunen og afhængig af kommunens reaktion bygge videre på
projektet herfra.
Tovholder: HJS
Planlagt aktivitet: C) En helt ny plan for den bageste del af grunden
Beskrivelse:
På den bageste del af grunden står i dag et raftestativ, et brændeskur og en indhegning til affald. Men raftestativet
er for lille og mangler overdækning, og brændeskuret er opført af gamle rafter direkte i jorden og beklædt med
brædder, som kun sidder med små stifter. I øvrigt roder området en del i gamle byggematerialer, delvist rådnet
brænde og blandet vegetation. Vi vil derfor gerne have et bud på en helt ny bygning, som både er brændeskur,
raftestativ og affaldsplads – og måske et naturværksted?. Samtidigt vil vi gerne have en lidt mere struktureret plan
for den del af grunden. Der er ikke noget akut behov for ændringer. Men vi vil gerne have en plan. Ansvarlig: GL.
Planlagt aktivitet: D) Overdækning til en bålplads
Beskrivelse:
Vores store bålplads er et godt samlingspunkt, idet der er plads til mange mennesker siddende omkring bålet. Men
en overdækning af hele pladsen ville gøre den langt mere anvendelig – hele året. Overdækningen er dog en større
opgave både arbejdsmæssigt og økonomisk. Så det første der skal ske er at finde ud af hvor stor opgaven egentlig
er…Tid: Projektets tidsramme er meget afhængig af økonomi. Første opgave er derfor at opmåle, tegne en skitse
og beregne et overslag.
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Planlagt aktivitet: E) Sheltere
Beskrivelse:
Vi ønsker os to-tre sheltere på grunden. Vi har allerede fået sponseret øremærkede midler hertil. Hvis aktivitet B)
ikke lykkes, må vi finde plads til shelterne andetsteds på grunden.
Tovholder: Bestyrelsen
Planlagt aktivitet: F) Indgangsparti
Beskrivelse:
Spejdergården er meget anonym. Vi vil derfor gerne have et stort skilt, måske et par flagstænger og måske et stort
indgangsparti el. lign. ud mod vejen. Og meget gerne et par lamper. Vi har fået sponseret øremærkede midler til at
komme i gang for.
Planlagt aktivitet: G) Halvtag ved lille bålplads
Beskrivelse:
På Kølhøjhus er der et overdækket område med bord/bænke, så der kan holdes møder ude i dårligt vejr. Sådan et
område vil vi også gerne have. Vi håber, at den store bålplads bliver til en kæmpe bålhytte, men indtil da kunne vi
godt tænke os at få overdækket (en del af) det flisedækkede område ved den lille bålplads.
Planlagt aktivitet: H) Færdiggøre førstesalen på nordfløjen
Beskrivelse:
Vi er allerede i gang med at gøre førstesalen klar til brug som grenlokale, men vi mangler en del endnu. Målet er at
vi kan tage lokalet i brug i foråret 2015.
Tovholder: Byggeudvalget.
Planlagt aktivitet: I) Cykelparkering
Beskrivelse:
Cykelparkeringen i det nordvestlige hjørne af grunden ønskes forbedret med fast belægning, flere cykelstativer og
mere belysning.
Planlagt aktivitet: J) Sikring af området
Beskrivelse:
Video-overvårgning af området.
Bomme ved ind- og udkørsel kombineret med påbud om parkering på varmeværkets P-plads eller på
cirkuspladsen.
4. Bedre intern kommunikation
Effektiv kommunikation med simple midler
Periode: 01.01.15 - 31.12.16
Planlagt aktivitet: Hjemmesiden
Periode: 01.01.15 - 31.12.15
Beskrivelse:
Vi skal gøre det lettere at uploade og bruge billeder på hjemmesiden. Vi vil desuden lave en side, hvor brugte
spejderting kan sælges/byttes – alternativt opsættes en opslagstavle i gruppelokalet til dette formål. Der skal også
arbejdes med at få indmeldelse via hjemmesiden helt på plads.
Tovholder: HJS
Planlagt aktivitet: DDS mail samt velkomstmail
Periode: 01.01.15 - 31.12.15
Beskrivelse:
Vi skal gøre endnu mere brug af DDS mail direkte til hele gruppen eller til udvalgte grene. Muligheden er der
allerede – vi skal bare udbrede kendskabet hertil blandt lederne.
Vi skal desuden også sikre udsendelse af en velkomstmail til nye spejdere/forældre, med nyttige informationer om
gruppen.
Tovholder: Holm
Planlagt aktivitet: Projektor
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Periode: 01.01.15 - 31.12.15
Beskrivelse:
Indkøb af en projektor til brug ved ledermøder, bestyrelsesmøder, grupperådsmøde mv.
Tovholder: HJS
5. Branding af Cimbrerne
Effektiv Branding af Cimbrerne og af Spejdergården
Periode: 01.01.15 - 31.12.16
Planlagt aktivitet: A) Synliggørelse af Gården
Periode: 01.01.15 - 31.12.16
Beskrivelse:
Mål 2015:
◦
Flagstænger med DDS flag I hækken.
◦
Klip hækken ned til højre for udkørslen
◦
Skilt med navn
Senere:
◦
WWW.Spejd.com på gavlen af gården.
◦
Typiske spejder synlige aktiviteter. Rafte bygninger o.lign.
6. Pengeskabende aktiviteter
At skaffe midler til udvikling af Spejdergården og som tilskud til gruppens aktiviteter.
Periode: 01.01.15 - 31.12.16
Planlagt aktivitet: A) Fonde og legater
Periode: 01.01.15 - 31.12.16
Beskrivelse:
Mål 2015:
Vi har haft stor succes med fondene og vil løbende fortsætte med søgningen forskellige steder, dog skal vi huske
at bruge de øremærkede tilskud, inden vi søger hos de samme igen.
Tovholder:
Pengetrillerudvalget
Planlagt aktivitet: B) Løbende indtægter
Periode: 01.01.15 - 31.12.16
Beskrivelse:
Mål 2015:
Fortsætte med ForeningsEl. Få så mange forældre / pårørende med i ordningen.
Fortsætte med omdeling af aflæsningskort for vandværket hvis muligt.
Fortsætte med negsalg ifm. julefrokosten.
Fortsætte med lodseddelsalg Y’s Mens Club, Lions Club.
Tovholder:
Bestyrelsen
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