
 

Handout fra Delegeretmøde 2021 (Del 2)  
Denne udgave af De grønne pigespejderes Delegeretmøde blev en helt særlig begivenhed. Mødet var 

præget af lige dele gensynsglæde ovenpå mere end et år med nedlukning og corona-restriktioner, samt 

det faktum at det var del to. Formandens beretning hørte vi, da vi i november 2020 mødtes virtuelt og 

valgte den nye hovedbestyrelse. Efter en velkomsttale fra korpsets formand, Pia Risør Bjerre, tog vi hul 

på formaliteterne. Delegeretforsamlingen valgte Lisbet Trap-Jensen Torp (Setti) og Lisbeth Trinskjær 

som dirigenter. Mødets lovlighed blev godkendt, forretningsordenen blev gennemgået samt godkendt 

og de foreslåede valgtilforordnede blev valgt – og så kunne demokratifesten for alvor begynde!  

 

Om gruppens generalforsamling  

Det blev vedtaget, at der til vedtægternes §7 stk. 5 tilføjes, at der skal føres referat af 

generalforsamlingen. Referatet underskrives af dirigent og referent, og skal være tilgængeligt for alle 

gruppens medlemmer senest 2 uger efter afholdt generalforsamling. Referatet skal fremsendes til 

korpskontoret.  

 

Om regionskonference  

Fremover skal referatet fra regionskonferencen gøres tilgængeligt for alle regionens medlemmer senest 

en måned efter konferencen.  

 

Om delegeretmøde  

Der skal fremover vælges referent(er) til delegeretmøder.  

 

Om Spilopspejd  

Spilopperne skrives nu ind i vedtægterne de relevante steder.  

 

Om sekundære medlemmer og uniform  

Af §15 vil det fremover fremgå, at korpsets uniform består af korpsets tørklæde, samt grønne uniform 

eller anden beklædning med korpsets emblem. På Uniformen kan man placere anerkendelser for 

arbejdsstof og arrangementer, som medlemmet har deltaget i, samt årsstjerner og markeringer af 

tilhørsforhold. De nærmere uniformsbestemmelser beskrives på korpsets kommunikationsplatforme.  

 

Strategien  

Hovedbestyrelsen har forud for delegeretmødet udarbejdet en strategi. Strategien blev vedtaget og 

tager udgangspunkt i fire indsatsområder, der alle går igen fra strategien 2016-2020: Pigespejdere 

flytter sig, Ledere går nye veje, Grupper udvikler fællesskaber og Spejderbevægelsen skaber ansvarlige 

verdensborgere. Strategiens mål er  

- Pigespejdere øver sig i kompetencer, de bruger til spejder og i hverdagen.  

- Pigespejdere oplever nærvær, som skaber grobund for refleksion.  

- Ledere er rollemodeller, som sætter retning og lærer pigespejdere at tage ansvar.  

- Alle voksne medlemmer løser opgaver, der kommer børn og unge til gavn.  

- Vi skaber flere pigefællesskaber, der hvor børn og unge er.  

- Alle grupper har også medlemmer, som er engagerede uden for gruppen.  

- Alle pigespejdere bruger og passer på naturen.  

- Vi samarbejder om at fremme piger og kvinders muligheder gennem nytænkning af lederskab.  

 

Tak for en god debat og for jeres engagement både i debatten under mødet såvel som i det 

forberedende arbejde op til delegeretmøde. Vi glæder os til næste delegeretmøde i 2022.  

 

I ønskes en god sommer.  

 

Demokratipatruljen 


