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KFUM-SPEJDERNES VOKSENARBEJDE
Retningslinjer for Voksenarbejdet for KFUM-Spejderne i Danmark

Målgruppe

Alle voksne medlemmer i Korpset. Dvs. både fra grupper og distrikter, herunder
Medlemmer Direkte Under Korpset (MDUK).

Formål

Tilbyder medlemmer, der oftest ikke er engageret i det daglige spejderarbejde, at
mødes med ligesindede.
Står til rådighed for Korpset, Distrikter og Grupper til særlige aktiviteter.
Viser de unge ledere, at der også er spejdermuligheder efter den aktive
ledergerning.
Holder kontakt med andet lokalt og/eller landsdækkende voksenarbejde i Korpset.

Tilknyttede
medlemmer

Der er principielt ingen medlemmer.
Man tilmelder sig som modtager af Voksenarbejdets Nyhedsbrev. Dette gøres via
Voksenarbejdets hjemmeside: http://kfumvoks.gruppesite.dk/.
Herefter er man tilknyttet Voksenarbejdet og modtager nyhedsbrevet.
Andet voksenarbejde i Korpset (landsdækkende og/eller lokalt) kan tilknyttes
Korpsets Voksenarbejde, således at informationer om aktiviteter kan spredes
begge veje.

Årsmøde

Hvert år afholdes årsmøde (på Grønne Dage), og fremmødte deltagere vælger 3 –
7 medlemmer til ”Arbejdsgruppen for Korpsets Voksenarbejde” til endelig
godkendelse i SAE. Om muligt er der i Arbejdsgruppen mindst én person fra andet
lokalt og/eller landsdækkende voksenarbejde i Korpset.

Arbejdsgruppen

Arbejdsgruppen kan vælge personer hhv. nedsætte udvalg til forskellige poster,
opgaver og aktiviteter. Deltagere i Korpsets Voksenarbejde kan (men ikke
nødvendigvis skal) være tilsluttet andet voksenarbejde i Korpset.
De forskellige opgaver og aktiviteter kan bl.a. være:
 Formand for Arbejdsgruppen
 Kasserer / økonomi
 PR / markedsføring
 Administrator af modtagere af Voksenarbejdets nyhedsbrev
 Administrator af Voksenarbejdets hjemmeside
 Aktiviteter (Grønne Dage, rejser m.v.)

Organisation

Arbejdsgruppen referer til SAE1
Arbejdsgruppen mødes mindst en gang om året med SAE, normalt i forbindelse
med en Korpsweekend.
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Aktiviteter

Arbejdsgruppen arrangerer Grønne Dage, jf. ovenfor.
Desuden kan Arbejdsgruppen selv – eller bede andre om at – arrangere forskellige
aktiviteter.
P.t. gennemføres:
 Grønne Dage
 Tur; normalt i Kr. Himmelfartsdagene og normalt til et sted i Danmark
 Sommertur (8 – 14 dage); normalt til et sted i udlandet.
Turene indeholder oftest kultur- og/eller natur-oplevelser samt fysisk aktivitet med
cykling og/eller vandring. Turene gennemføres i sædvanlig spejderånd og i henhold
til Korpsets Vedtægter.

Kommunikation

Arbejdsgruppen etablerer en hjemmeside (Gruppe-site:
http://kfumvoks.gruppesite.dk/ ).
Hjemmesiden indeholder omtale af og/eller links til information om tidligere og
kommende aktiviteter. Andet voksenarbejde (både landsdækkende og lokalt) kan
indrykke aktiviteter omtale af deres aktiviteter.
Der udsendes et nyhedsbrev 4 til 6 gange om året med information om kommende
aktiviteter. Her kan også være link til Voksenarbejdets hjemmeside.
Desuden modtager Korpsets voksne medlemmer information via ”Nyheder fra
KFUM-Spejderne”.
Arbejdsgruppen indrykker oplysning om Voksenarbejdets aktiviteter i
Korpskalenderen på Spejdernet.dk, lige som der indrykkes omtale i DTCnyhedsbrevet.

Økonomi

Der er ikke noget selvstændigt kontingent for at være tilknyttet Korpsets
Voksenarbejde ud over den sædvanlige korpsafgift, man betaler via sin enhed
(Gruppe eller Distrikt, herunder Medlemmer Direkte Under Korpset).
Alle arrangementer skal normalt hvile i sig selv.
Korpset betaler for Arbejdsgruppens og de forskellige udvalgs møder (incl. ophold
og transport), hvis disse afholdes i forbindelse med Korpsweekender.
Arbejdsgruppen styrer Voksenarbejdets økonomi. Midler tilvejebringes ved at
budgettere med et mindre overskud for de forskellige aktiviteter. Midlerne kan
anvendes til Arbejdsgruppens arbejde samt til at dække eventuelle underskud ved
aktiviteter.

Ydelser fra
Korpset

Korpset stiller administrativ assistance til rådighed for anvendelse af Gruppesite
(hjemmeside) og Mailchimp (registrering af modtagere af nyhedsbrev).

Indstillet af Arbejdsgruppen for Korpsets Voksenarbejde og godkendt af SAE
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