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INDLEDNINGINDLEDNING  

Kære førerstævnedeltager 

 

Vi glæder os til at se dig på FO-

KUS 2013. 

 

Vi glæder os til at inspirere og 

åbne nye døre. Vi glæder os til at 

høre alle succeserne, der er af-

ledt af kredsenes udviklingspla-

ner. Vi glæder os til at gå ad nye 

veje og sætte nye mål. Vi glæder 

os til hyggeligt samvær med 

gamle spejderkammerater. Og vi 

glæder os til at kunne sige tak til 

alle, der hver dag gør en kæmpe 

indsats i Danske Baptisters Spej-

derkorps. 

I år er tredje gang vi holder fø-

rerstævne under titlen FOKUS, 

med Korpsrådet som vært. Nye 

traditioner er ved at blive skabt, 

og andre er lagt på hylden. Pro-

cessen har været lærerig for alle 

involverede og har tvunget os til 

at reflektere over, hvad et godt 

førerstævne er, hvad der kende-

tegner et inspirerende og me-

ningsfyldt indhold, og hvordan vi 

opsætter de bedst mulige ram-

mer for også at give plads til for-

kælelse og anerkendelse. Vi glæ-

der os til at høre, hvordan du 

mener det gode førerstævne skal 

være – hvilke succeser skal vi 

arbejde videre med, og hvilke 

nye tiltag skal se dagens lys. 

 

Korpsrådet har i år forberedt et 

spændende program, hvor nye 

ideer skal i spil og tanker om 

fremtiden skal vendes. Vi skal 

afslutte arbejdet med kredsenes 

udviklingsplaner og sammen be-

væge os ud på nye veje, der le-

der frem mod en vision for vores 

fremtidige spejderarbejde. Pro-

jektgruppen har skabt nogle fan-

tastiske rammer på skolen i Tøl-

løse, og har sørget for, at vi bli-

ver udfordret i såvel festlige 

eventyrrammer som fysiske ud-

fordringer.  Tak til projektgrup-

pen med Solveig Kjer i spidsen, 

der med overblik og ro har holdt 

styr på alle trådene. Også tak til 

de kredse og frivillige kræfter, 

der med hjælpende hænder bi-

drager til FOKUS 2013. 

 

Vi ser frem til en forrygende 

weekend sammen med dig. 

 

Spejderhilsen 

Korpsrådet 
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PROGRAM PROGRAM   

 

Fredag den 12. april 

20.00 Skolen er åben 

  Café og Førstehold 

Lørdag den 13. april 

08.30-09.15 Morgenmad 

O9.30-10.15 Åbning og andagt 

10.15-11.00 Afslutning på udviklingsplaner  

11.00-16.00 Visionsløb: Hvor skal vi hen, du? 

16.00-17.00 Pause 

17.00 Spejderfest 

23.15 Midnatsgudstjeneste 

Søndag den 14. april 

07.00 Go’ morgen Tølløse 

08.00-08.45 Morgenmad 

09.00-09.20 Andagt og morgensang 

9.30-10.30 Forretningsmøde 
Pkt. 1: Konstituering 
Pkt. 2: Korpsets beretning 
Pkt. 3: Regnskab 2012 
Pkt. 4: Budget 
Pkt. 5: Indkomne forslag 

10.30-11.30 Markedsplads 

11.30-13.00 Forretningsmøde 
Opsamling af markedsboder 
Plenumdebat 
Ændringsforslag 
Afstemninger 

13.00 Frokost 

14.00-15.00 Forretningsmøde 
Pkt. 6: Valg til korpsrådsformand og Korpsrådet 
Pkt. 7: Næste Førerstævne 
Pkt. 8: Eventuelt 

Afslutning 

15.00 På gensyn og kaffe 
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DAGSORDEN DAGSORDEN   

I henhold til Førerstævnets forretningsorden og korpsets vedtægter 
 

1. Konstituering 

A. Valg af dirigenter 

B. Valg af referenter 

C. Valg af stemmetællere 

D. Opgørelse over stemmeberettigede 

E. Forretningsorden 

 

2. Korpsets beretning 

 

Forelæggelse og debat 

 

3. Regnskab 2012 

 

4. Budget 

A. Revideret budget 2013 

B. Budget 2014 

 

5. Behandling af indkomne forslag 

A. Vision 2013-2017 

B. Spejdernes Lejr 2017 

C. Vedtægtsændringer 

 

6. Valg 

A. Korpsrådsformand 

B. 5 menige medlemmer til Korpsrådet 

 

7. Næste Førerstævne 

 

8. Eventuelt 
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KORPSETS BERETNING 2012KORPSETS BERETNING 2012  

”Og hvorfor gør de det så, alle 

disse frivillige spejderledere? Det 

har jeg tit spurgt mig selv om (…) 

Fordi det simpelthen ikke fås me-

re livsbekræftende. De glade an-

sigter, skinnende øjne der bare 

frydes over alt det gode, de ople-

ver. Den lille hånd der griber din 

egen. Det er det, det handler om. 

Penge, magt og ego er fuldstæn-

dig ligegyldigt, når det gælder 

livskvalitet. Det er mængden af 

skinnende øjne der tæller og be-

vidstheden om at gøre en for-

skel.” 

 

Citat fra ”En ikke-spejders beken-

delser” efter Spejdernes Lejr 

2012, Lokalavisen.dk 

 

Artiklen, hvorfra ovenstående ci-

tat er taget, blev skrevet umid-

delbart efter Spejdernes Lejr 

2012 og blev delt kraftigt - sær-

ligt gennem sociale medier. Artik-

len blev skrevet af en spejder-far, 

som i en alder af 43 tog med på 

sit livs første spejderlejr og som 

efterfølgende formåede at skrive 

så rammende om, hvad spejder 

lige præcis handler om: Fælles-

skab, livskvalitet og fantastiske 

oplevelser, som udvikler børn, 

unge og voksne. 

 

Citatet er valgt, fordi det peger 

på netop det centrale led i spej-

derbevægelsen; de mange frivilli-

ge førere, som bruger deres fritid 

på andre menneskers børn, og 

som bærer hele organisationen 

på baggrund af en tro på, at de 

er med til at gøre en forskel. De 

frivillige på alle niveauer i kredse 

og korps er omdrejningspunktet 

for alle aktiviteter, vi laver, og i 

den nedenstående beretning vil vi 

tegne et billede af nogle af de 

mange indsatser og aktiviteter, 

der er foregået i Danske Bapti-

sters Spejderkorps gennem 2012 

– og lidt om hvad vi kan se frem 

til. 

Spejdernes Lejr 2012Spejdernes Lejr 2012  
  

Med 37.344 overnattende delta-

gere på lejren og mindst lige så 

mange besøgende gæster har 

Spejdernes Lejr 2012 i Holstebro 

eftertrykkeligt fået vist spejderar-

bejdet frem i Danmark. Den me-

get store mediedækning med di-

rekte TV-transmissioner og besøg 
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af HKH Prinsesse Benedikte, 

statsministeren og mere end 50 

borgmestre har ligeledes rodfæ-

stet et meget positivt billede af, 

hvad spejderarbejdet indeholder 

og hvilke kvaliteter det tilbyder 

børn, unge og voksne medlem-

mer. Den gode dialog med borg-

mestrene har bl.a. medført, at 

spejderne i Danmark forbereder 

en fælles deltagelse på Folkemø-

det 2013. 

Næsten alle DBS-kredse deltog 

på lejren og fra besøg på kreds-

lejrpladser og andre steder, hvor 

man mødte baptistspejdere, har 

der været meget begejstrede til-

bagemeldinger om lejren og alle 

de mange muligheder, en sådan 

’festival-spejderlejr’ kan tilbyde. 

 

Fælleskorpslige aktiviteterFælleskorpslige aktiviteter  
 

I august måned lanceredes WOOP

-app som resultatet af et længere 

tværkorpsligt forløb. WOOP-

appen fungerer på smartphones 

og giver nye muligheder for at 

komme ud i naturen ved brug af 

gps og avanceret teknik. WOOP 

blev en stor succes ved lancerin-

gen og kom hurtigt på top 10 

over de mest downloadede apps i 

Danmark. Det var dejligt at se 

spejderarbejdet udmøntet på en 

helt ny måde og til en helt ny 

målgruppe. DBS havde gode re-

præsentanter i arbejdsgruppen 

for WOOP (Emil Kildeby og Leon 

Ravnborg) og kan også her være 

stolte af hvilket aftryk, vi fik sat 

på det tværkorpslige arbejde. 

 

 

InternationaltInternationalt  
 

Også på Spejdernes Lejr 2012 

var det internationale spejderar-

bejde i fokus med mere end 

4.000 udenlandske deltagere. 

Forhåbentligt fik alle baptistspej-

dere udnyttet muligheden for at 

møde en ny spejderven fra et an-

det land. I 2013 er der igen nye 

muligheder: 8 DBS’ere deltager 

på World Moot i august måned i 

Canada sammen med 64 andre 

danske deltagere. Kathrine Fær-

løv er korpsets repræsentant i det 

fælleskorpslige Moot-udvalg. Til-

meldingen er lukket, men vi glæ-

der os til at høre om Moot-

oplevelserne senere.   
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Den nordiske lejr i Sverige, Tram-

polin 2013, er et andet tilbud, 

som kan tilbyde internationale 

spejderoplevelser til korpsets sto-

re spejdere og førere. Mange 

kredse har dog haft svært ved at 

få datoerne for lejren til at mat-

che deres muligheder for at del-

tage. I skrivende stund tyder det 

på deltagelse af 8-9 DBS-kredse 

med 100-120 deltagere. 

Den næste verdensjamboree 

nærmer sig også. For at planlæg-

ge den danske deltagelse i Japan 

2015 er der nedsat et fæl-

leskorpsligt jamboreeudvalg med 

Jesper Wøhlk Bøttcher som vores 

repræsentant:  

"Vi ser frem til den næste ver-

densjamboree i Japan fra den 

28/07 - 08/08 2015. Jamboree-

udvalget er i gang med planlæg-

ningen af den danske deltagelse 

til det store internationale spej-

derarrangement. I kan være helt 

sikre på, at der kommer meget 

mere info herom senere!" 

 

Hvis Japan er lidt for langt væk, 

eller man ikke lige har jamboree-

alderen, kan man begynde at 

glæde sig til meget andet. For 

eksempel planlægger de tyske 

baptistspejdere en større lejr lige-

ledes i 2015, som vi regner med 

at blive inviteret til. Har du lyst til 

at deltage i det internationale 

spejderarbejde, kan du holde øje 

med tilbuddene på korpsets 

hjemmeside og i Korpsnyt. 

Det internationale spejderarbejde 

drejer sig også om spejderpolitik i 

både WAGGGS og WOSM. Vil du 

vide mere om dette arbejde, så 

er det vores IC’er, Christine 

Strøm, du skal hive fat i. 

 

YEGOYEGO  
 

Korpset valgte i 2012 at indlede 

et samarbejde med BBU om et 

partnerskabssamarbejde med 

Rwanda. I sommeren var der 23 

deltagere på en rigtig god YEGO-

tur til Rwanda. Udvalget har lige-

ledes gennemført Projekt Vuga 

med konkurrencer i hele landet 

og afsluttet med en stor finale. 

YEGO har med sine initiativer fået 

meget opmærksomhed, hvilket 

har resulteret i stor medieomtale.  

Herhjemme har der været et 

sponsorløb på missionsstævnet, 

som gav ca. 5.000 kr. i indtje-

ning. Materiale til spejdermøde i 

november blev en stor succes, 

målt på de gode tilbagemeldinger 

fra kredsene.  

I det kommende år vil gaveind-

samlingen ’Gaver der gavner’ og-

så gå til YEGO. 

Der er planlagt ungdomslederud-

veksling til Rwanda med Theis 

Læssøe og Pernille Staunstrup 

som de danske ungdomsledere. 

Theis og Pernille skal arbejde i  
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Rwanda fra marts til juli 2013. 

 

FOKUS 2012FOKUS 2012  
 

I 2012 fik vi igen afprøvet den 

nye form for førerstævne. Denne 

gang i Tølløse og igen med et 

spændende program, hvor fælles 

oplevelser og videre arbejde med 

kredsudviklingsplaner var priori-

teret. I 2013 gennemføres fører-

stævnet efter denne model for 

tredje gang (og for første gang 

væk fra påsken), hvorefter en 

evaluering skal danne grundlag 

for en beslutning om form og pla-

cering fremover. 

På FOKUS 2012 var der også valg 

til Korpsråd og korpsets ledende 

poster. Desværre blev Korpsrådet 

ikke fuldtalligt og med lidt efter-

følgende frafald, er der nu 5 ledi-

ge pladser, som meget gerne 

skulle besættes ved supplerings-

valget på FOKUS 2013. 

 

KredseKredse  
 

Korpsets primære arbejdsplads 

findes ude i kredsene, hvor enga-

gerede førere, bakket op af me-

nighedsmedlemmer og forældre, 

uge efter uge bidrager til udvik-

lingen af spejdernes potentiale til 

at blive mennesker, der er parat 

til at tage ansvar i eget liv og bi-

drage som en god samfundsbor-

ger dér, hvor man færdes til dag-

lig.  

Sammenhængskraften i korpset 

sikres af kredsenes (læs: fører-

nes) deltagelse på divisions- og 

korpsarrangementer, hvor ny vi-

den og inspiration kan deles og 

tages med hjem til gavn i egen 

kreds. Et eksempel på dette er 

kredsførersamlingen, der afholdes 

med ca. 1½ års mellemrum. I 

2012 var det 5-7. oktober på Øk-

sedal, hvor deltagerne havde en 

god weekend, der også bød på 

forkælelse. 

Desværre måtte Nyrup Kreds og 

Mosbjerg Kreds i 2012 indstille 

spejderarbejdet, og statistikken 

for medlemstallet viser en mindre 

tilbagegang, men vigtigst er det 

at notere sig, at denne tilbage-

gang primært skyldes lukningen 

af Mosbjerg kreds. Dermed er 

medlemstallet i alle andre kredse 

stabilt og vi kan glæde os over, 

at de tidligere baptistspejdere fra 

Mosbjerg nu slår deres folder i  
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den nærliggende KFUM-gruppe. 

 

KredskonsulentordningKredskonsulentordning  
 

De positive erfaringer fra kreds-

konsulentordningen for de første 

4 kredse har været vurderet af 

Korpsrådet, som har besluttet at 

igangsætte en ny runde. Alle 

kredse blev inviteret til at sende 

en ansøgning, og Korpsrådet har 

udvalgt Skee kreds, som får til-

knyttet et par konsulenter, hvoraf 

den ene er vores egen Ann Bid-

strup fra Korpskontoret. Disse 

skal inspirere kredsen til at udvik-

le sig med sigte på at blive mere 

velfungerende for at kunne tilby-

de bedre spejderarbejde til flere 

børn og unge. Vi glæder os til at 

se resultaterne af arbejdet! 

 

FørertræningsudvalgFørertræningsudvalg  
 

I 2012 er afholdt Brownsealejr, 

Rolandweekender og Rolandlejr. 

Desuden var Spejderliv tilbage på 

programmet med succes. Efter 

opfordring fra Skee Kreds afhold-

tes i november 2012 en træning i 

andagtsinstruktion. Denne blev 

afholdt i Nyrup med deltagelse af 

førere fra Skee og Herlev. 

2012 har også stået i fælles-

korpsligt tegn, hvilket også snart 

vil kunne ses i korpsets trænings-

udbud. På Spejdernes Lejr 2012 

havde ledertræningsudvalgene 

fra alle fem korps sammen plan-

lagt en aktivitet i voksenboblen. 

DBS stod i denne sammenhæng 

for et spor omkring religion, som 

havde Peter Østervang som for-

mand. 

Rasmus Jensby er udtrådt FTU, 

nyt medlem af udvalget er Stef-

fen Kiel, som allerede er kommet 

godt ind i arbejdet. Udvalget kan 

stadig godt bruge et femte med-

lem, som meget gerne må være 

en kvinde. 

I oktober deltog næsten hele FTU 

i Scout Academy på Kandersteg i 

Schweiz. Dette blev afholdt af 

WAGGGS og WOSM i fællesskab 

for ledertrænere i Europa. Udval-

get kom hjem med nye ideer og 

redskaber, som nu vil blive tænkt 

ind i korpsets førertræningssy-

stem. 

I 2012 nedsatte Korpsrådet en 

tænketank med den opgave at  

lave et oplæg til modernisering af  
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førertræningen i DBS. Tænketan-

ken ledes af Stine Suhr Skov-

gaard, der bl.a. får input fra le-

dertræningsfolk fra de andre 

korps. Arbejdet fortsætter i 2013. 

InternetudvalgInternetudvalg  
 

Internetudvalget har i årets løb 

arbejdet med at planlægge og 

igangsætte forbedringer på det 

trådløse internet på Øksedal og 

korpskontoret. Sidstnævnte har 

også fået en ny hurtigere inter-

netlinje, så der kan leveres en 

endnu bedre og hurtigere service. 

I samme omgang er korpsets te-

lefoner omlagt til IP-telefoni for 

at spare på udgifterne. 

Udvalget har trukket det store 

læs i arbejdet med at finde et 

medlemssystem og fortsætter 

arbejdet det kommende år. Snart 

lanceres en ny dropbox-lignende 

service til fildeling for 

korpsets udvalg og arbejdsgrup-

per. 

Også dette udvalg løser mange 

og højtprioriterede driftsopgaver 

tillige med serviceopgaver for 

Korpskontoret. 

 

KommunikationsudvalgKommunikationsudvalg  
 

Udvalget har færdiggjort korpsets 

kommunikationsstrategi med en 

vision om gennem kredsene at 

kommunikere korpsets fokus-

punkter. Dette  skal gøres ved at 

hjælpe kredsene til at være synli-

ge i deres nærområde og at syn-

liggøre korpsets internationale 

arbejde. Der er truffet aftale med 

et eksternt firma om at få udar-

bejdet en grafisk profil, så korp-

set kan fremstå synligt i det digi-

tale mediebillede. På grundlag af 

den grafiske profil skal der udar-

bejdes en ny hjemmeside, som 

forventes færdig til sommer. 

 

ØksedaludvalgØksedaludvalg  
 

2012 har rent arbejdsmæssigt 

været et stille år, som mest af alt 

har omhandlet almindelig vedlige-

holdelse af korpsets ejendomme, 

bl.a. efter et indbrud på Øksedal 

med materielle skader til følge. 

På Korpskontoret er lagerlokalet 

renoveret med nyt gulv og loft, 

og der er lagt nyt tag på! Udval-

get har i årets løb to arbejds-

weekender, hvor alle er velkomne 

til at komme og være med til at  
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holde Øksedal tip top. 

Nogle som i det forgangne har 

bidraget er Landsgildet, som har 

bekostet og udført en renovering 

af klokkestabelen i lejrkirken. 

Stor tak til Landsgildet for det 

meget fine bidrag! 

 

ØkonomiØkonomi  

 
Underskuddet blev igen ikke så 

stort som forventet, hvilket både 

er godt og skidt. Godt på den 

rent økonomiske front, men skidt 

fordi vi havde regnet med og for-

ventet at bruge flere penge på 

aktiviteter og førertræninger. 

Ligesom sidste år er der i tæt 

samarbejde med Internetudvalget 

blevet kigget nærmere på et sy-

stem til central medlemsregistre-

ring. Vi udvalgte et system, som 

blev testet i Østervrå og Skee. 

Det var planen, at systemet skul-

le ud til alle kredse fra årsskiftet, 

men da systemet ikke levede op 

til vores forventninger, kommer 

det ikke ud. Vi skal derfor have 

undersøgt, hvilke andre syste-

mer, der er på markedet, og om 

de lever op til vores ønsker og 

krav. 

 

KorpskontoretKorpskontoret  
 

På korpskontoret var der i juni 

måned skiftedag. Ann Bidstrup 

Lebech tog over fra Carsten 

Thomsen, som efter knapt 4 år 

på posten, havde ønsket at stop-

pe for at gå på efterløn. Korpsrå-

det var i den forbindelse vært ved 

en lille anledning på Korpskonto-

ret for at sige ordentligt farvel og 

tak til Carsten for hans meget 

fine, engagerede og samvittig-

hedsfulde indsats som ansat i 

korpsets tjeneste (som afslutning 

på en meget lang karriere som 

frivillig). Anledningen var også for 

at sige velkommen til Ann som ny 

korpssekretær og kredskonsulent. 

Ann er efterhånden kommet godt 

i gang med arbejdet for Korpsrå-

det og Forretningsudvalget og 

glæder sig til at komme mere i 

gang med at arbejde som kreds-

konsulent – enten ude i kredsene 

eller som vejleder/sparringspart-

ner fra Korpskontoret via telefon 

og mail.  
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VisionsprocesVisionsproces  
 

I Korpsrådet har vi gennem 2012 

arbejdet med at udarbejde en ny 

vision for DBS. Det har været en 

rigtig spændende proces med 

mange gode diskussioner, og vi 

glæder os meget til at fremlægge 

visionen på FOKUS 2013 og fort-

sætte diskussionerne med jer al-

le. Visionen har fokus på fælles-

skab og handler om, hvad vi ger-

ne vil som spejderkorps, og det 

er en god lejlighed til at få snak-

ket om og arbejdet med nogle af 

vores grundlæggende værdier. 

Visionen skulle gerne blive et pej-

lemærke for alle i korpset, og en 

fælles retning for vores arbejde. 

Efter vedtagelsen af visionen vil 

vi naturligvis arbejde på værktø-

jer og aktiviteter, således at man 

kan arbejde med visionen lokalt 

og også sammen med spejderne. 

Visionen vil gælde frem til 2017. 

 

 

20172017  
 

2012 var på mange måder domi-

neret af Spejdernes Lejr, og man-

ge har siden spekuleret på, om 

eller hvornår en ny Spejdernes 

Lejr skulle se dagens lys. Alle 

korps har på det nyligt afholdte 

fælleskorpslige årsmøde beslut-

tet, at der skal afholdes Spejder-

nes Lejr igen i 2017, hvilket 

Korpsrådet derfor også indstiller 

til Førerstævnet, at der bakkes op 

om. Vi glæder os meget over, at 

det er lykkedes at nå frem til 

denne fælles beslutning, som vil 

betyde endnu flere store oplevel-

ser og udfordringer til store og 

små spejdere. 

Afslutningsvis skal der lyde en 

stor tak til alle førere i DBS; for 

små og store indsatser, ugentlige 

spejdermøder, udfordrende akti-

viteter og trøstende skuldre. 

Uden jeres kæmpe frivillige ind-

sats og vilje til at gøre en forskel 

var der intet spejderkorps. Tak 

for det! Vi glæder os til at knokle 

videre sammen med jer for et 

stærkt DBS og endnu flere skin-

nende øjne i 2013! 

 

Spejderhilsner 

 

Signe Lund Christensen og Niels 

Dam 

 

Spejderchefer 



 

Side 13 

INDKOMNE FORSLAGINDKOMNE FORSLAG  

Forslag 1 Forslag 1 --  Vision 2013Vision 2013--20182018  
 

Baggrund 
I DBS har vi tradition for at opstille mål og langsigtede planer for vo-

res arbejde. I Korpsrådet har vi det seneste år arbejdet med at formu-

lere en vision for vores spejderkorps: Hvad er kernen i vores spejder-

arbejde? Hvad drømmer vi om? Hvad vil vi kendes på? 

En vision bliver af nogle kaldt en ledestjerne. En sådan er unik, men 

enkel at huske og fortælle om, så den kan begejstre der, hvor den 

skal føres ud i livet. 

 

En vision er langsigtet, og den fortæller, hvad vi ønsker at opnå i lyset 

af, hvordan vi opfatter os selv, og hvordan vi ønsker at blive opfattet 

af andre. 

 

En vision er en fælles drøm, en retning og et mål. Men også mere end 

det – det er en forpligtelse. Alle bidrager med deres kompetencer og 

ideer, og alle har ansvaret for, at vi sammen når målene. 

 

Vi glæder os meget til at præsentere visionen, udmønte visionen i 

konkrete handlinger sammen med jer og forhåbentlig også vedtage 

den som arbejdsgrundlag for de kommende fire år. 

  

Vision 
Baptistspejderne udvikles og udfordres gennem åbne, attraktive og 

sunde fællesskaber. 

 

Uddybning 
Udvikles 

Som spejdere ønsker vi at udvikle. Vi ønsker at udvikle os selv som 

mennesker, og vi ønsker at være en del af den udvikling, der foregår i 

verden omkring os. Vi tror på, at alle mennesker er skabt med unikke 

gaver til at kunne gøre en forskel, og at alle dermed kan bidrage til 

fællesskabet. Vi kan og skal ikke alle løse de samme opgaver, men 

når vi står sammen – i patruljen, i kredsen, i et udvalg – opnår vi sto-

re resultater. Gennem fællesskabet udvikler den enkelte spejder sit 

fulde potentiale. 
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INDKOMNE FORSLAGINDKOMNE FORSLAG  

Udfordres 

Udvikling sker gennem udfordringer. At blive udfordret handler om at 

blive vist tillid og tage ansvar. Udfordringer kan være af social, fysisk, 

mental eller åndelig karakter. Gennem udfordringer rykker vi egne 

grænser, lærer at sige til og fra og bliver ledere i eget liv. Vi opnår 

selvværd og selvtillid og tør også at lede andre mennesker. 

 

Åbne 

Fordomsfrit og med åbent sind møder vi omverdenen og  byder nye 

velkommen i vores fællesskab. Vi er rummelige, tolerante og inklude-

rende, og vi er klar til at ændre en etableret praksis for at gøre plads 

til det nye. Alle tør give sin mening til kende i vores fællesskab. 

 

Attraktive 

Et attraktivt fællesskab er et sted, man ikke kan undvære. Et fælles-

skab der sprudler, hvor nye ideer opstår og som alle ønsker at være 

en del af. Af lyst og begejstring yder vi en indsats, og vi er ikke i tvivl 

om vores rolle og opgave. Vi føler os som vigtige brikker i fællesska-

bet og ved, at de andre regner med os. I fællesskabet udvikler vi både 

personlige og færdighedsmæssige kompetencer, som vi også kan bru-

ge i vores civile liv. 

 

Sunde 

At være sund er at være stabil, stærk og energifyldt. Det handler både 

om fokus på menneskets sundhed, et bæredygtigt miljø og sunde re-

lationer. I naturen oplever vi friluftslivets glæder, vi får røde kinder og 

gnist i øjet. Vi opnår tillid til egne evner og fyldes af mod på mere. Vi 

taler ordentligt og respektfuldt til hinanden, og ingen oplever at blive 

ekskluderet eller holdt ude. Vi gøder og beskærer, vi sætter nye skud 

og oplever vækst. 

 

Fællesskab 

Det bærende er fællesskabet, der også er visionens efterklang. Fæl-

lesskabet er vores vision. På fællesskab skal vi kendes. Fællesskabet 

skal vi selv kunne mærke. Og fællesskab er det, vi deler med andre. 
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INDKOMNE FORSLAGINDKOMNE FORSLAG  

Forslag 2 Forslag 2 --  Spejdernes Lejr 2017Spejdernes Lejr 2017  
 

Korpsrådet indstiller til vedtagelse på Førerstævnet, at Danske Bapti-

sters Spejderkorps deltager på Spejdernes Lejr 2017. 

 

Forslag 3 Forslag 3 --  VedtægtsændringerVedtægtsændringer  
 

Korpsrådet indstiller til vedtagelse på Førerstævnet, at vedtægterne 

for Danske Baptisters Spejderkorps ændres i overensstemmelse med 

det udleverede hæfte. 
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VALG TIL KORPSRÅDETVALG TIL KORPSRÅDET  

At være medlem af KorpsrådetAt være medlem af Korpsrådet  
 

I Korpsrådet er der fem ledige pladser, der er valg til på FOKUS 2013. 

Herunder findes en kort beskrivelse af, hvad det vil sige at sidde i 

Korpsrådet. 

Korpsrådet er korpsets øverste myndighed mellem Førerstævnerne og 

består af i alt tolv medlemmer, hvoraf nogle har særlige opgaver og 

områder som ansvar, eksempelvis kassereren. 

Korpsrådet har det overordnede ansvar for korpsets udvikling og akti-

viteter og træffer de overordnede beslutninger, nedsætter udvalg og 

arbejdsgrupper, lægger budget, besøger kredse, planlægger Fører-

stævne, samarbejder med ledelserne fra de andre danske spejder-

korps og meget andet. Korpsrådets fornemste opgave er at skabe go-

de rammer for kredsenes solide daglige arbejde, og det arbejder vi på 

gennem adskillige kanaler. 

Den vigtigste egenskab du skal besidde for stille op til Korpsrådet er 

en lyst og begejstring for at være med til at præge korpsets arbejde. 

Du skal have en mening, og du vil bruge den til noget! Du skal være 

med til at tænke over, hvor DBS skal bevæge sig hen, og hvordan vi 

skal gøre det. Det gør altså ikke noget, at du er god til at få vilde ide-

er og tænke langsigtet, men du skal også have lyst og evner til at føl-

ge det til dørs. Det er ikke nødvendigt at kunne korpsets historie eller 

vedtægter i søvne; det vigtigste er, at du har noget at byde ind, har 

erfaring med korpsarbejde og brænder for at være med til at udvikle 

Danske Baptisters Spejderkorps. 

Korpsrådet holder 5-6 møder om året. Weekendmøder på Øksedal og 

endagsmøder typisk i København. Vi forventer, at du deltager aktivt i 

møderne og engagerer dig i arbejdet mellem møderne. Foruden de 

løbende opgaver, som hele tiden fordeles mellem medlemmerne, har 

vi forskellige arbejdsgrupper. Når vi samles efter Førerstævnet, vil vi 

se på, hvilke nuværende og nye opgaver der skal løses i det kommen-

de år, og hvordan vi organiserer os. Det forventes, at du indtræder i 

minimum én længerevarende opgave. 

Du får samtidig en enestående mulighed for at være med til at be-

stemme, møde nye mennesker fra eget og andre korps og til at pege 

på, hvor DBS skal bevæge sig hen i de kommende år. Det er fedt at 

være med til at gå forrest, og vi håber, du har lyst! 
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NÆSTE FØRERSTÆVNENÆSTE FØRERSTÆVNE  

7. Næste Førerstævne7. Næste Førerstævne  
 

Baggrund 
Korpsrådet besluttede i 2010 at invitere til førerstævne i en treårig 

periode fra 2011 til 2013. På baggrund af kredsenes tilbagemeldinger 

valgte Korpsrådet at ændre den daværende form, hvor kredsene invi-

terede til førerstævne. Korpsrådet har således været vært for fører-

stævnerne med hjælp fra en projektgruppe. Arbejdsfordelingen mel-

lem Korpsrådet og projektgruppen blev fordelt således, at Korpsrådet 

stod som ansvarlig for forretningsmødet samt programpunkter med 

fokus på udvikling. Projektgruppen stod som ansvarlig for de fysiske 

rammer, forplejning, underholdning, forkyndelse og andre aktiviteter 

– med uddelegering af opgaver til så mange kredse som muligt. På 

denne måde blev kredsene stadig inddraget, udfordret og følte ejer-

skab, uden at opgaverne blev for store for den enkelte kreds. 

 

Evaluering af 2010-2013 
Korpsrådet har primo 2013 nedsat en evalueringsgruppe, der har til 

opgave at evaluere såvel form, indhold og tidspunkt samt arbejdsfor-

deling og samarbejde mellem Korpsråd, projektgruppe, korpskontor 

og kredse. Evalueringsgruppen fortsætter sit arbejde under og efter 

FOKUS 2013, hvorefter en række anbefalinger vil blive fremlagt 

Korpsrådet til Korpsrådsmødet i maj. 

På baggrund af evalueringsgruppens anbefalinger forholder Korpsrådet 

sig til løsninger, der peger på, hvor, hvornår og hvordan det fremover 

giver bedst mening at afholde Førerstævne i DBS. Et forslag præsen-

teres i et korpsnyt i begyndelsen af juni 2013. Herefter åbnes op for 

en høringsperiode, der munder ud i en endelig beslutning om formen 

for førerstævnet i 2014. 

  

Forslag 
Korpsrådet indstiller derfor, at alle forholder sig afventende i forhold til 

førerstævne 2014, indtil evalueringsgruppens resultater og Korpsrå-

dets forslag foreligger. 

Det skal naturligvis nævnes, at det står enhver kreds eller projekt-

gruppe frit for at invitere til Førerstævne i 2014. Forslag kan fremsæt-

tes helt frem til valghandlingen. 
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TIDSFRISTERTIDSFRISTER  

 

Tidsfrister for ændringsforslag og opstillingTidsfrister for ændringsforslag og opstilling  
 

Korpsets vedtægter, §10, stk. 2: 

 

”Forslag til førerstævnets behandling kan indgives af kredse og divisi-

oner eller mindst 10 ansvarlige førere i forening. Forslag skal være 

indsendt til Korpsrådet via korpskontoret jf. §21 stk. 1 senest 2 mdr. 

før førerstævnet.” 

 

Frist for ændringsforslag til budget og andre indkomne Frist for ændringsforslag til budget og andre indkomne 

forslagforslag  
 

Lørdag den 13. april 2013 kl. 15.30 

 

Frist for opstilling til KorpsrådetFrist for opstilling til Korpsrådet  
 

Søndag den 14. april 2013 kl. 12.00 
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AFSLUTNING PÅ AFSLUTNING PÅ   

UDVIKLINGSPLANERUDVIKLINGSPLANER  

Udviklingsplaner 2011Udviklingsplaner 2011--20132013  
 

FOKUS 2011 

Kredsene arbejdede med udviklingsplaner for 2011-2013. Kredsene 

formulerede op til fem mål med udgangspunkt i kredsens gode erfa-

ringer og egne drømme. 

 

FOKUS 2012 

Midtvejs i forløbet så vi tilbage på første år med udviklingsplaner. 

Kredsenes succeser blev delt og ny inspiration og motivation opstod til 

fortsat at gå efter målet. 

 

FOKUS 2013 

Kredsene skal med hinanden dele de gode historier og ideer, der er 

opstået med udviklingsplanerne. 

Hver kreds medbringer en genstand, der illustrerer en forandring, der 

er sket i forbindelse med arbejdet med udviklingsplanerne. Det kan 

være en genstand, der igangsætter en aktivitet. Det kan være en gen-

stand, der illustrerer et konkret resultat. Eller en genstand, der sam-

men med en historie, fortæller om en succes kredsen har oplevet. 

 

Kredsene skal altså udover at medbringe denne genstand også forbe-

rede sig på at kunne dele sin/sine historier. 

 

Lørdag kl. 10.15-11.00 mødes alle kredse på fodboldbanen foran hal-

len, hvor der med udgangspunkt i den medbragte genstand videndeles 

og erfaringsudveksles. Kredsene får indblik i hinandens arbejde, ideer 

og nye mål. Rammerne for disse kredsbesøg hører I mere om, når vi 

ses. 
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MARKEDSPLADSMARKEDSPLADS  

 

Markedsplads på FOKUS 2013Markedsplads på FOKUS 2013  
 

For at lade flest mulige komme til orde vil der også i år være mar-

kedsplads, hvor man kan debattere beretningen, økonomi, indkomne 

forslag osv. Samtidig er det en mulighed for at høre mere om, hvad 

der sker i korpset, blive inspireret til at deltage i korpsarbejde og ud-

vikle gode ideer. 

Markedspladsen er åben søndag kl. 11.00-12.00, umiddelbart efter 

fremlæggelsen af beretningen. På markedspladsen kan man deltage i 

de boder og debatter, man har lyst til, og så længe man ønsker. 

 

Markedspladsen bliver fulgt af en debat i plenum om beretningen, for-

slag og økonomi, og markedspladsen kan således også fungere som 

opvarmning til plenumdebatten, hvor man kan teste sine argumenter 

af, inden de skal præsenteres for forsamlingen. 

 

Ny hjemmesideNy hjemmeside  
 

På dette års markedsplads vil Internetudvalget og Kommunikationsud-

valget gerne invitere til debat og dialog om korpsets nye hjemmeside. 

Processen er allerede godt i gang, og vi ser med spænding frem til at 

høre din mening om, hvor den skal fortsætte hen. Hvad virker på vo-

res nuværende hjemmeside? Hvad gør ikke? Hvad mangler vi? Hvor-

dan skal vi prioritere? Store og små inputs er velkomne og værdsat. Vi 

glæder os til at møde jer i vores markedsbod på FOKUS 2013. 
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FØRSTEHOLDETFØRSTEHOLDET  

Er det en af dine første gange du skal på Førerstævne? Så ta’ med på 

Førsteholdet. Det at være på Førerstævne for første gang er en stor 

oplevelse i sig selv. Det er startskuddet til at få mere indflydelse i 

korpset og på de beslutninger, der er med til at forme fremtiden. Dog 

er det de færreste, der egentlig ved, hvad førerstævnet går ud på, når 

de kommer første gang. Derfor er det en god ide at deltage på Første-

holdet, hvis du vil blive klogere på, hvad Førerstævnet er og forstå 

dets ånd og normer. 

 

På Førsteholdet vil vi bruge tid på at fortælle dig om vigtigheden af at 

deltage i det årlige Førerstævne, der er korpsets øverste myndighed. 

Men også hvorfor vi afholder førerstævnet og på hvilket grundlag vi 

gør det. Derudover lægger vi vægt på at styrke fællesskabet. Dette 

gør vi ved at udfordre jer med aktiviteter, der fokuserer på samarbej-

de. I det daglige spejderarbejde bliver der lagt stor vægt på ansvar. 

Det kan du få udviklet på Førsteholdet, hvor du sammen med andre 

vil prøve at byde ind med forslag, komme med idéer og kommentere 

på det, der ellers bliver diskuteret.  

 

Førsteholdet handler også om hyggeligt samvær med andre unge. Vi 

mødes allerede fredag aften kl. 20.00, hvor vi lærer hinanden at ken-

de og får en kort og spændende introduktion til Førerstævnet samt 

diverse aktiviteter. 
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FØRERSTÆVNETS FØRERSTÆVNETS   

FORRETNINGSORDENFORRETNINGSORDEN  

 

1. Indkaldelse 
Førerstævne afholdes 1 gang årligt jf. vedtægternes § 9. Fører-
stævnet er korpsets øverste myndighed. 
 
Førerstævnet indkaldes af korpsrådet gennem korpsets fører-
blad og skal være bekendtgjort senest 2 måneder før fører-

stævnet med angivelse af dato og tidsramme. 
 

Dagsorden for førerstævnets forretningsmøde og fremsatte for-

slag, der skal til behandling på førerstævnet, skal være offent-
liggjort senest 3 uger før førerstævnet. 

 
Indkaldelse til førerstævne og dagsorden for forretningsmødet 

udarbejdes af korpsrådet. 

 

2. Dagsorden for forretningsmødet 
Dagsordenen for forretningsmødet skal som minimum indeholde 

følgende punkter: 

 
   1. Konstituering (valg af dirigenter, referenter,  
    stemmeudvalg m.v.) 
   2. Korpsets beretning, forelæggelse og debat. 
   3. Godkendelse af regnskab. 
   4. Valg. 

   5. Behandling af indkomne forslag. 
   6. Forelæggelse og godkendelse af budget, herun- 
    der fastsættelse af korpskontingent. 
   7. Næste førerstævne. 

 

3. Dirigenter for forretningsmødet 
Førerstævnets forretningsmøde ledes af en eller flere dirigenter, 
der vælges efter indstilling fra korpsrådet. Dirigenterne er for-

retningsmødets højeste myndighed og skal lede forretningsmø-
det i henhold til den godkendte dagsorden. 

 
Dirigenterne alene er beføjet til at træffe beslutninger om for-

retningsmødets afvikling og afstemningsprocedurer og sikre at 
forretningsmødet afvikles i god ro og orden. 
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FØRERSTÆVNETS FØRERSTÆVNETS   

FORRETNINGSORDENFORRETNINGSORDEN  

 

4. Referenter 
Referenterne vælges af forretningsmødet efter indstilling fra 
korpsrådet. Referatet skal underskrives af spejderchef, vice-
spejderchef, korpsrådsformand og dirigenter og skal offentlig-
gøres snarest muligt efter førerstævnet til korpsets førere. 

 

Referatet betragtes som godkendt af korpsrådet, såfremt der 
senest 1 måned efter offentliggørelsen ikke er indsendt indsigel-
ser til korpsrådets formand. Eventuelle tvivlspørgsmål afgøres 

af korpsrådet på førstkommende møde og offentliggøres umid-
delbart derefter. 

 

5. Valg af stemmeudvalg 
Stemmeudvalget vælges efter forslag fra forretningsmødet. Så-
fremt der kun foreslås det antal kandidater, der skal vælges, er 
disse automatisk valgt. Korpskassereren er formand for stem-

meudvalget. 

 

6. Korpsets beretning 
Beretningen skal være offentliggjort forud for førerstævnet og 
skal indeholde en bred orientering om arbejdet i det forløbne år. 
Beretningen skal efter at være forelagt til debat godkendes af 
førerstævnet. 

 

7. Valg af spejderchef og vicespejderchef 
Ved førerstævnets konstituering meddeles navne på hidtil op-
stillede kandidater. Yderligere kandidater vil kunne anmeldes 
indtil søndag kl. 12.00 til en af forretningsmødets dirigenter. 

Tilsagn fra den/de opstillede kandidater skal indhentes af opstil-
leren. 
 

Valg af spejderchef og vicespejderchef kan herefter foretages 
ved skriftlig afstemning blandt de opstillede kandidater. 

 

8.     Øvrige personvalg 

Øvrige personvalg foregår ligeledes fredag. Valgene foregår 

skriftligt, og valg opnås ved almindelig stemmeflerhed 

blandt de opstillede kandidater. 
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FØRERSTÆVNETS FØRERSTÆVNETS   

FORRETNINGSORDENFORRETNINGSORDEN  

 
 
Kandidater kan opstilles frem til søndag kl. 12.00 til en af for-

retningsmødets dirigenter.  
 

Udvalgsmedlemmer vælges for 2 eller 4 år af gangen. Valgene 
tilrettelægges således, at kun halvdelen af de førerstævnevalgte 
medlemmer er på valg hvert år.  

 
De ikke valgte kandidater er indtil næste førerstævne supplean-

ter i den rækkefølge stemmetallene viser. Ved indtræden i ud-

valget fortsætter suppleanten indtil næste førerstævne. 
 

Udvalg bør være således sammensat, at der blandt udvalgets 
medlemmer højest er 2/3 af samme køn. 

 

9. Økonomi 
Korpsrådet følger korpsets økonomi og er overfor førerstævnet 

ansvarlig for, at korpsets midler anvendes i henhold til det god-
kendte budget. 
 
Regnskabet skal godkendes af førerstævnet. 

 
Korpsrådet fremlægger forslag til budget for de kommende 2 år 
til førerstævnets godkendelse. 

  

10. Ændringer i forretningsordenen 
Ændringer eller tilføjelser til denne forretningsorden kan kun 
ske, når et flertal blandt førerstævnets stemmeberettigede del-
tagere stemmer herfor. 
Denne forretningsorden er gældende for førerstævnets forret-
ningsmøde indtil eventuelle ændringer eller ny forretningsorden 
er godkendt af førerstævnets forretningsmøde. 

 

Indstilles til vedtagelse på førerstævnet i Tølløse den 14. april 

2013 
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NOTATERNOTATER  
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PRAKTISKE OPLYSNINGERPRAKTISKE OPLYSNINGER  

Tid 
 Skolen er åben fra fredag d. 12. april kl. 20.00 
 Officiel start er lørdag d. 13. april kl. 9.30 
 Officiel afslutning er søndag d. 14. april kl. 15.00 

 (Nærliggende kredse skal dog påregne lidt oprydningsop

 gaver til ca. kl. 15.30) 

 

Sted 
Tølløse Privat- og Efterskole 

Kvarmløsevej 37, 4340 Tølløse 

www.tpoe.dk 

 

Overnatning 
Der er flere muligheder for overnatning. Når du tilmelder dig FOKUS, 

skal du vælge hvilken overnatningsform du ønsker. Ønsker du at over-

natte ude eller i klasseværelse, skal du huske underlag og sovepose. 

Ønsker du at overnatte på elevværelse, skal du medbringe lagen og 

sovepose. 

 

Pris 
Det koster 375 kr. at deltage i FOKUS 2013. Hertil kan vælges mor-

genmad lørdag til 25 kr., og overnatning på elevværelse/

dobbeltværelse til 50 kr. pr. person eller på enkeltværelse til 100 kr. 

 

Forplejning 
Al forplejning er inkluderet i deltagerprisen, og der vil ikke være salg 

af slik og sodavand. 

 

Mødeform 
Friluftsværdierne kommer i højsæde under FOKUS 2013. Det indebæ-

rer en stor del udendørsprogram på skolens arealer samt i Tølløse by. 

Der bliver også samlinger i skolens sportshal og øvrige lokaler, så 

husk tøj og fodtøj til både indendørs og udendørs aktiviteter. 

 

Spejderfest 
Lørdag aften byder på en konkurrencerig spejdermiddag, hvor dress-

code er dit ultimative spejderoutfit. Herefter er der traditionelt uden- 

http://www.tpoe.dk
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dørs lejrbål, argumentkast, hygge og midnatsgudstjeneste. 

 

Go'morgen Tølløse 
Få en aktiv start på søndagen med Go’morgen Tølløse! Der udbydes 

fire valgfrie aktiviteter som man kan tilmelde sig i løbet af lørdagen på 

stævnet. Alle kan deltage, uanset niveau. 

1. Fri løb 

2. Hockey på udendørs multibane 

3. Klatring på indendørs væg 

4. Stræk og bøj - en stille og rolig start på dagen med inden

 dørs strækøvelser og lege 
 

Medbring 
 Tøj til både indendørs og udendørs aktiviteter 

 Dit ultimative spejderoutfitt til SpejderFest 
 Tøj til Go'morgen Tølløse 
 Kontanter til korpsbutikken 
 Lommelygte 
 Kop/vandflaske 
 Førerstævnehæfte 

Kredsen medbringer en genstand, der illustrerer en forandring, 

der er sket i kredsen i forbindelse med arbejdet med udviklings-

planen 2011-2013 

Kredsen medbringer fane(r), der opstilles i hallen lørdag inden 

kl. 9.30 

 

Sekretariat 
Før FOKUS 2013 kan du enten kontakte Ann Bidstrup Lebech på 

korpskontoret, dbs@dbs.dk, eller sekretariatsleder Sanne Lund Søren-

sen, sannes@dbs.dk.  

Sekretariatet vil være åbent i hovedbygningen i forbindelse med an-

komst fredag aften og lørdag morgen. Under FOKUS vil det være at 

finde i hallen. 

 

Hjemmeside 

Læs mere på http://fokus.dbs.dk/ og på Facebook: FOKUS 2013. 

mailto:dbs@dbs.dk
mailto:sannes@dbs.dk





