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BAGGRUND FOR BÆREDYGTIGHEDSPLANEN
KFUM-Spejderne i Danmark, ønsker at bidrage til Verdensmålene, ved især at have ambitioner for
vores grønne aftryk på verden og dermed Verdensmål 12 og 13. Dette udleves ved at agere
ansvarligt som organisation, samt ved at tilbyde ambitiøse uddannelsesprogrammer om
bæredygtighed for vores medlemmer.
Bæredygtighedsplanen tager udgangspunkt i grundtanken for spejderbevægelsen, at vi efterlader
en bedre verden end vi fandt. Samtidig er vi tro mod den kristne forvalterskabstanke, med særlig
vægt på elementet fra spejderloven om, at en spejder værner om naturen.
Vi tror på at Verdensmålene kun kan opnås, når den lokale spejdergruppe, har viden og redskaber
til at gøre en positiv forskel for lokalsamfundet. Det er derfor afgørende at Bæredygtighedsplanen
altid har understøttelse af den lokale spejdergruppe i centrum.
Bæredygtighedsplanen bruges desuden som et policy paper i forbindelse med projektstrategien,
for helt konkret at kunne redegøre for KFUM-Spejdernes grønne ambitioner overfor
samarbejdspartnere.
Bæredygtighedsplanen opdateres med nye initiativer halvårligt - se alle initiativer løbende på
www.spejdernet.dk/voresbidrag.

MÅLSÆTNINGER - EFTERÅR 2019
KFUM-Spejderne vil udleve bæredygtighedsplanen i efterået 2019 gennem følgende målsætninger:
● CO2 neutralisering af www.spejdernet.dk igennem www.ingenco2.dk
● Undersøge muligheden for at omlægge KFUM-Spejdernes nationale hjemmesider til
bæredygtig hosting, igennem datacentre der er drevet af 100% grøn energi.
● Samle anbefalinger til energioptimering af spejderhytter.
● Afholde national kampagne for deltagelse i Danmarks Naturfredningsforenings
affaldsindsamling søndag d. 26. april 2020.
● Præcisere KFUM-Spejdernes bæredygtige holdninger, som efterfølgende skal bruges til at
arbejde politisk med bæredygtighed.
● Afholdelse af genbrugsprojekt i Borup gruppe, hvor man af genbrugstøj vil sy muleposer.
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UDDYBNING AF BÆREDYGTIGE INITIATIVER
I1:

CO2 neutralisering af www.spejdernet.dk igennem www.ingenco2.dk
Andel af CO2-neutralisering, der svarer til hjemmesidens forbrug (både servere og brugernes
CO2-udledning er dækket). CO2 neutraliseringen vil baseret på sidevisninger på
www.spejdernet.dk, koste cirka 3.000 kr. om året.

I2:

Undersøge muligheden for at omlægge KFUM-Spejdernes nationale hjemmesider til
bæredygtig hosting, igennem datacentre der er drevet af 100% grøn energi
Selvom at moderne computere er blevet ganske strømeffektive, står de stadig for en stor del
af verdens energiforbrug. Men modsat en computer som bruges privat, er en webserver
tændt hele døgnet rundt, alle årets dage. Dette betyder at strømforbruget for en webserver,
langt overstiger strømforbruget for en almindelig computer (http://klima-ogmiljoe.dk/miljoevenlig-webhosting.html). Flere hostingcentre begynder nu at købe andele i
vindmøller og andre køber egne vindmøller for at sikre et tæt på fuldkomment klimaneutralt
aftryk. På Island benytter flere hosting-udbydere et datacenter som drives af 100 % grøn
energi fra den islandske undergrund. Tekniske og økonomiske konsekvenser ønskes
undersøgt i forhold til at omlægge KFUM-Spejdernes nationale hjemmesider til bæredygtige
hosting-løsninger.

I3:

Samle anbefalinger til energioptimering af spejderhytter
Som output af det bæredygtige dialogmøde på Landstræf i september 2019, ønskes
anbefalinger til energioptimering af spejderhytter samlet og distribueret i de nationale
kommunikationskanaler.

I4:

Afholde national kampagne for deltagelse i Danmarks Naturfredningsforenings
affaldsindsamling søndag d. 26. april 2020
Vi skal være forbundet til naturen for at kunne passe på vores miljø. Der afholdes derfor en
online omkostningsfri kampagne frem mod Danmarks Naturfredningsforenings
affaldsindsamling søndag d. 26. april 2020, for at få KFUM-Spejder grupper til at deltage i
affaldsindsamlingen (https://www.affaldsindsamlingen.dk/).

I5:

Præcisere KFUM-Spejdernes bæredygtige holdninger, som efterfølgende skal bruges til at
arbejde politisk med bæredygtighed
KFUM-Spejdernes politiske kæpheste angående bæredygtighed ønskes formuleres, for
bedre at kunne arbejde koordineret for at finde løsninger på problemstillingerne.
Kæphestene inkludere eksempelvis foreningsaftale med DSB, CO2 kompensation af flyrejser
igennem vores foretrukne rejseselskab Raptim og bedre kommunale aftaler omkring
muligheden for affaldssortering på spejdercentre og i spejderhytter.
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I6:

Afholdelse af genbrugsprojekt i Borup gruppe, hvor man af genbrugstøj vil sy muleposer.
Borup Gruppe ønsker at bidrage til den grønne omstilling, ved lokalt at lave et sy-muleposer
arrangement, som skal lære spejderne lokalt at arbejde med reparation i stedet for smid-ud
kultur og fordelen ved at bruge muleposer i stedet for plastikposer. Projektet støttes
økonomisk af Future Leaders (https://spejdernet.dk/projekter/future-leaders/futureleaders-fonden-for-socialt-entreprenoerskab/). Borup Grupper ønsker på sigt at projektet
skal være en del af en national genbrugsuge for spejdergrupper.

HALVÅRSRAPPORT - FORÅR 2019
Følgende målsætninger blev igangsat i august 2019:
● At certificere mindst fem spejdercentre med tilknytning til KFUM-Spejderne med den
WOSM anerkendte miljøcertificering SCENES i senest 2022
● At skabe en Grønt Kraftcenter certificering for spejdergrupper
● At samle bæredygtige aktivitetsprogrammer i et univers på Spejdernet
● At afholde nationale spejderarrangementer gennem en række bæredygtige principper
● At komprimere Bæredygtighedsplanen i en one-pager, som vedlægges projektstrategien,
og som skal bruges til at redegøre for KFUM-Spejdernes bæredygtige ambitioner overfor
samarbejdspartnere
● At afholde løbende dialogmøder, hvor grupper, distrikter, spejdercentre og styregrupper,
har mulighed for at komme med input til KFUM-Spejdernes grønne retning. 55 Nord er på
dialogmøderne altid velkommen
● At reducere antallet af fysiske medlemsblade, ved at lade modtagelse være en
tilvalgsordning samt sikre et loft på 1 blad pr. husstand

STATUS PÅ BÆREDYGTIGE INITIATIVER GODKENDT I FORÅRET 2019
I1:

Mindst fem spejdercentre med tilknytning til KFUM-Spejderne certificeres SCENES i senest
2022
Fredag d. 15. november kl. 20.15-22.30 afholdes der på Korpsweekend et møde for det
danske netværk af SCENES centre og udvalgte spejdercentre med tilknytning til KFUMSpejderne. Mødet skal give input til forenkling af det eksisterende SCENES materiale, som
efterfølgende præsenteres på Linien Ud i Jylland lørdag d. 29. februar 2020. De inviterede
spejdercentre er; Houens Odde, Næsbycentret, Stevninghus, Flamsted Centret, Port Arthur,
Arresøcentret og Trevæld.

I2:

Grønt Kraftcenter certificering for spejdergrupper
Lørdag d. 16. november kl. 10-12 afholdes der på Korpsweekend et møde som har været
åbent inviteret igennem det nationale nyhedsbrev. Mødet skal sættes retning for en
bæredygtig certificering af spejdergrupper, med udgangspunkt i Grøn Kirke.
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I3:

Bæredygtigt univers med aktivitetsprogrammer på Spejdernet
Undersiden www.spejdernet.dk/voresbidrag er nu oprettet og en liste med indhold er sendt
til Christian Bruun, som assisterer med opdatering af siden. Siden bliver kommunikeret i det
nationale nyhedsbrev, når det komplette indhold er kommet på plads.

I4:

Bæredygtige principper for afholdelse af nationale arrangementer
Principperne for afholdelse af nationale arrangementer, ønskes udviklet i samarbejde med
Uddannelsesweekend i januar måned. På Korpsweekend i november, startes dialogen med
Uddannelsesweekend.

I5:

Bæredygtig tilføjelse til projektstrategien
Styregruppeteamet har sammen med Udviklingschef Jakob Frost taget opgaven til sig,
omkring udviklingen af en bæredygtig tilføjelse til partnerskabsstrategien. Arbejdet
forventes afsluttes i løbet af efteråret.

I6:

Bæredygtige dialogmøder
Første bæredygtige dialogmøde blev afholdt lørdag eftermiddag på Landstræf. Omkring 40
deltagere var forbi dialogmødet. Det næste bærdygtige dialogmøde afholdes både på Linien
Ud i Jylland 28. februar til 1. marts 2020 og Linien Ud Øst 6.-8. marts 2020.

I7:

Reduktion af fysiske medlemsblade
55 Nord har bedt alle grupper, om at justere sit ønskede antal magasiner. Oplaget er således
faldet med 800 stk. Eventuelt overproducerede ILDHU og Grazat magasiner, sendes nu
direkte til genbrug på trykkeriet. Der er således ingen restlagre på Spejdercenter CPH. ILDHU
i januar produceres af rest-papir som et forsøg - tykkelse og kvalitet variere derfor fra blad til
blad, men vi sikre brug af rest-papir som ellers potentielt var smidt ud. Forsøget evalueres
umiddelbart efter udsendelsen. Hovedbestyrelsen diskuterer på Korpsweekend i november
et oplæg fra Christian Bruun og Lisette Leth-Andersen, om hvorvidt det økonomisk er en
gunstig beslutning at justere i modtagere og oplag for ILDHU - ændringer som er nødvendige
for at kunne gøre det muligt at afmelde sit fysiske blad.
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