
Referat af: 

Udvalgsmøde ”Nyt spejderhus” 
d. 18. maj 2017 – 2. møde 

Mødet er indkaldt som åbent møde uden dagsorden. Formålet med mødet er at få delt de erfaringer vi har 

fået siden sidste møde, og få formuleret hvilke krav vi har til vores nye spejderhus, så en tegneproces kan 

gå i gang. 

 

Fremmødte: 

Jennie, Søren, Kim, Flemming og Martin 

1. Nyt fra distriktschefen: 

Glenn, vores distriktschef, har sendt bud til andre grupper i Lovring distrikt, med efterspørgsel efter 

både hjælp, ideer og erfaringer, osv. til vores projekt. 

 

2. Inspiration vi har indhentet siden sidst: 

Siden sidste møde, har nogle af engagerede ledere og grupperødder fra Ådal været ude og se på en 

masse forskellige spejderhuse i det danske landskab, i jagten på inspiration til det perfekte 

spejderhus. 

 

Tjørring hytten (DDS): En sekskantet gammeldags pavillon. Stort udeareal, m. et stort halvtag. 

Indvendigt er hytten inddelt i to etager, m. klart mest plads for neden, mens anden salen tydeligvis 

mest er tiltænkt som evt. sovepladser og lagerrum. Ingen patruljelokaler. En generelt meget 

nytænkende måde, at tænke spejderhus. 

   

Mariager spejderhytte (DDS og Søspejdere): Et stort, firkantet, sort træhus, med et bredt halvtag 

der rager langt ud fra husets vægge i alle retninger. Indvendigt er huset det op i to store længer, 

adskilt af et slags overdækket uderum der går hele vejen igennem hytten. Meget nytænkende. Bl.a. 

sponsoreret af Lokale- og anlægsfonden. Dog en smule kold og ”uspejderlig” atmosfærer pga. de 

store glaspartier og mørke farver. 

 

 



Lund spejderhytte (KFUM): Et stort rum, opdelt i mindre foldevægge, der gør det muligt at have 

små aflukkede, hyggelige patruljerum, og samtidig kunne skabe et stort fællesrum, til større 

forsamlinger. Meget lyddæmpende arkitektur, dvs. der fx er brugt troldtektplader til loftet, og 

ingen vægge står lige overfor hinanden. God udnyttelse af pladsen – under 200 𝑚2 

 

 

3. Vores krav til den nye spejderhytte: 

Baseret på de erfaringer vi nu har gjort os, og de ideer vi selv er kommet med, har vi udarbejdet en 

liste over ting vi ønsker at inkorporerer i vores hytte: 

 - God udnyttelse af pladsen. (Et rum må gerne have mere end ét formål). Rum opdelt af 

foldevægge. 

 - Overdækkede udearealer, m. evt. udekøkken og åben pejs 

 - brændeovn i fællesrum (til når der skal fyres op for en særlig hyggelig spejderstemning!) 

 - lyddæmpende vinkler og evt. troldtektloft. 

 - Stort indendørs depot. Uden skabe, da de fylder mere end de gavner. Mange hylder. Evt. m. 

garageport. 

 - Flere yderdøre m. centrallås  

 - Flere toiletter (ca. 2) og en bruser.  

 - Gulvvarme 

 - Internet 

 - Spejderstemning. (Mange nye byggeprojekter har en meget moderne stil. Dette ønsker vi også, 

men samtidig ønsker vi også at bevarer en følelse af, at det er en spejderhytte man befinder sig i. 

Derfor håber vi på en god blanding mellem den moderne arkitektur, og den gammeldags hyggelige 

spejderstemning) 

 

4. Videre arbejde: 

- Vi forsøger fortsat at finde mere inspiration. Et mål er at komme i kontakt med familien Kirk 

Kristiansens jagthus, på Højgårdvej. 

 - Hold udkig efter vilde projekter – der skal tænkes stort. 

 - Her er en opgave, til alle der går og rumler med en lille arkitekt inde i maven. På baggrund af 

kravene nævnt pkt. 3, håber vi, at DU kunne tænke dig, at prøve at komme med dit udkast til vores 

nye spejderhus. Fat et stykke papir og linial, og bring os dine kuglepensstreger til næste møde. 

Tegningerne behøver ikke at være perfekte, og det behøver heller ikke at være et færdigudviklet 

projekt. Men bare det, at vi har gjort os nogle konkrete overvejelser om hvordan vores drømme 

skal føres fra skyen af ideer, til ned på papiret og ud i virkeligheden, vil være en kæmpe hjælp, til 

den videre proces. 

 

Næste møde afholdes i august. Mødeleder, referant og indkalder: Jennie. 

 

Referant: Martin Nørgaard 


