
Forslag til 2020 sommerlejr 

 

Baggrund: 

Efter sommerlejren til Skotland i 2015 blev det vedtaget, at sådanne udenlandsture skal 

afholdes for gruppen cirka hver femte år. Af samme grund afsættes en mindre del af 

kontingentet som et bidrag til finansieringen. 

 

Deltagerkreds: 

Junior, trop og klan samt et passende antal ledere. 

Uagtet gren og alder tages det nødvendige hensyn til spejdernes modenhed og andre relevante 

forhold. 

 

Turens tema: 

FN’s verdensmål. For en nærmere beskrivelse se notat givet til bestyrelsen. 

Der er udvalgt 5 verdensmål, som bruges i en dansk kontekst i spejderåret op til turen, og på 

turen arbejdes med samme mål i lokal sammenhæng. 

De valgte mål er: Kvalitetsuddannelse, Rent vand & sanitet, Mindre ulighed, Ansvarlig forbrug & 

produktion samt Fred, retfærdighed og stærke institutioner. 

Temaet har været drøftet og er blevet godkendt i bestyrelsen og i ledergruppen. 

 

Turens titel: 

Shared Values, Shared Goals 

 

Turens destination og tidspunkt: 

Et spejdercenter, Nasiczne, i det syd-østlige Polen med mulighed for tur til Ukraine. 

Transporten bliver med tog. 

Turen forventes at være på 10-12 dage, og den lægges omkring uge 30-31 

 

Budget og finansiering: 

Samlede budget for cirka 40 deltagere inkl ledere for selve turen er cirka DKK 145.000 

Hertil kommer Verdensmål aktiviteter i spejderåret op til turen, og på selve turen - Vurderet til at 

være cirka DKK 35.000. Transporten bliver med tog, hvilket er indeholdt i de DKK 145.000, men 

deraf er DKK 45.000 merudgift i forhold til fly, og dermed kan det siges at være en Verdensmål 

aktivitet. 

Dermed er turen i sig selv DKK 100.000 og aktiviteter DKK 80.000 

 

Finansiering: 

Gruppens tilskud jf budget DKK 30.000 

Lokaletilskud fra kommunen skøn DKK 12.000 

Mål for fundraising svarende til aktiviteterne DKK 80.000 

Afhængig af funding bliver egenbetaling mellem DKK 1.500 og 4.500 

 

Bestyrelsen står for fundraising og kommunalt tilskud. 

 



Alternativ: 

Det danske spejderkorps sender et kontinent til The European Jamboree 2020 - ACT! 

Men prisen er DKK 8.900 per person og dermed rejses det ikke som et alternativt forslag 

 

Forslag: 

Grupperådet indstiller at turen gennemføres som beskrevet ovenfor. 

 

 

 

 


