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Kære førerstævnedeltager 
 
Vi glæder os til at se dig i Rebild til Førerstævne 2014.  
 
”Fremad i fællesskab” er mottoet for dette års stævne. 
Fremad ad nye ubetrådte stier. I fællesskab fordi vi sam-
men står stærkest. Fællesskabet er omdrejningspunktet 
for vores spejderarbejde og derfor også det centrale ord 
i vores vision:  
 
Baptistspejderne udvikles og udfordres gennem åbne, 
attraktive og sunde fællesskaber. 
 
Korpsrådet og førerstævneprojektgruppen har i fælles-
skab planlagt dette års førerstævne, der bl.a. vil åbne op 
for debat, tanker og dialog – både på markedspladsen, 
over frokosten og på friluftsture i Rebilds skønne natur. 
Vi glæder os til at se dig, til at inspirere dig til mere af 
alt det gode spejderarbejde og til at fortsætte den gode 
dialog om vores fælles fremtid som baptistspejdere. 
 
Tak til førerstævneprojektgruppen med Annette Olesen 
i spidsen, der med gejst og masser af gå-på-mod har 
skabt nogle fantastiske rammer for årets førerstævne. 
Også tak til kredse og frivillige kræfter, der med hjæl-
pende hænder bidrager til Førerstævne 2014. 
 
Vi ser frem til et godt stævne – vi ser fremad i fælles-
skab. 
 
Spejderhilsen 
Korpsrådet 
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PROGRAM FOR FØRERSTÆVNE 2014 

 
 
Fredag d. 2. maj 
 
20.00 
 
20.30 
 
Lørdag d. 3. maj 
 
08.30-09.15 
09.30-10.15 
10.30-11.30 
 
 
 
 
 
 
 
11.30-12.30 
12.30-13.00 
13.00-14.00 
14.00-14.20 
 
14.20-14.45 
14.45-17.30 
 
17.30-18.30 
18.30-19.30 
19.30-20.00 
20.00-21.15 
21.15-22.00 
22.00 
 
 

 
 
Skolen er åben 
Café med mulighed for at købe lidt at spise og drikke 
Førsteholdet mødes 
 
 
 
Morgenmad 
Åbning og andagt 
Forretningsmøde 

 Pkt. 1: Konstituering 

 Pkt. 2: Korpsets beretning - fremlæggelse 

 Pkt. 3: Regnskab 2013 - fremlæggelse 

 Pkt. 4: Revideret budget 2014 og budget 2015 - 
 fremlæggelse 

 Pkt. 5: Indkomne forslag - fremlæggelse 
Markedsboder 
Pause 
Frokost 
Introduktion til eftermiddagens program og oplæg til 
debat 
Eftermiddagskaffe 
Friluftsliv: Klatring, mountainbike, naturtur og kanosej-
lads 
Pause: Tid til at finde værelser eller slå telt op 
Aftensmad 
Pause 
Lejrbål 
Nadverstund ved bålet 
Aftenservering, spil og hygge 
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PROGRAM FOR FØRERSTÆVNE 2014 

 
 
Søndag d. 4. maj 
 
07.00-08.00 
08.00-08.45 
09.00-09.10 
09.15-10.30 
 
 
 
 
 
10.30-10.45 
10.45-12.00 
 
 
 
 
12.00-12.30 
12.30-13.15 

 
 
Morgenmotion 
Morgenmad 
Morgensang og bøn 
Forretningsmøde 

 Opsamling på markedsboderne 

 Genoptagelse af punkt 2-5: 
Plenumdebat 
Ændringsforslag 
Afstemninger 

Pause 
Forretningsmøde 

 Punkt 6: Valg 

 Punkt 7: Næste førerstævne 

 Punkt 8: Eventuelt 
Andagt og afslutning 
Frokost 
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DAGSORDEN FOR FØRERSTÆVNE 
2014 

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 

a. Forelæggelse og debat 
 

3. Regnskab 2013 
 
4.  Budget 

a. Revideret budget 2014 
b. Budget 2015 
 

5.  Behandling af indkomne forslag 
a. Lotteri 2015 
 

6.  Valg 
a. Spejderchef 
b. Vicespejderchef 
c. Korpsrådsformand 
d. Korpskasserer 
e. International Commissioner 
f. Korpsrådet, 7 medlemmer 

 
7.  Næste førerstævne 

a.     Korpsrådet inviterer 
 
8.  Eventuelt 
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KORPSETS BERETNING 

Baptistspejderne udvikles og ud-
fordres gennem åbne, attraktive 
og sunde fællesskaber    
 

På Førerstævnet sidste år i Tølløse 
fik vi vedtaget ovenstående vision 
for spejderarbejdet i DBS, og 
kredsene fik lagt et fundament for 
det videre arbejde derhjemme 
med visionen og lagt planer, der 
sætter udfordrende ambitioner 
for de kommende års arbejde. 
Denne beretning skal primært 
opsummere, hvad der er sket i 
korpset i 2013, men også pege 
fremad og være udgangspunkt for 
en spændende debat på Fører-
stævnet i Rebild, hvor også din 
mening er vigtig, når vi sammen 
skal udstikke retningen for korp-
sets arbejde. 
 
Førerstævnet i Tølløse 2013 var 
ligeledes det sidste år i forsøgs-
ordningen, og efter at have vurde-
ret den grundige evalueringsrap-
port, besluttede Korpsrådet at 
fortsætte ordningen med stæv-
nerne placeret 2 år i træk i hhv. 
Rebild og Tølløse og fortsat med 
stor vægt på et udviklende pro-
gram for stævnedeltagerne ved 
siden af selve forretningsmødet, 
samt god tid til debat. 
 
I et initiativ om endnu mere dia-
log mellem korpsets førere, arran-
gerede Korpsrådet 2 dialogdage 
til afholdelse i hhv. Aalborg og 
Lyngby (ganske vist blev de rykket 
til starten af januar 2014, men får 
alligevel lov til at få spalteplads i 
denne beretning). Der var god 
deltagelse og livlig dialog begge 
steder. Evalueringerne lød på, at 

det meget vel kunne gentages ca. 
midtvejs mellem to førerstævner 
og muligvis erstatte kredsfører-/
ledelsessamlingerne? 
 
Et emne på dialogdagene var fri-
villighed og motivation, som 
Korpsrådet på baggrund af opfor-
dring fra sidste års Førerstævne 
har arbejdet med i forbindelse 
med overvejelser omkring en 
eventuel revision af vores struk-
tur, Korpsrådets størrelse og antal 
udvalg. Til dette har vi blandt an-
det gjort brug af Dansk Ungdoms 
Fællesråd, og det er i skrivende 
stund ikke afgjort, om vi anbefa-
ler, at strukturen ændres. 
 
I årets løb har førertræningsud-
valgets særlige tænketank afslut-
tet revisionen af korpsets træ-
ningssystem til indførelse i 2014, 
dog med en overgangsordning for 
Gilwell-træningen. Tag godt imod 

de reviderede træninger og hold 
et godt øje med de træninger, du 
selv, eller dine store spejdere, 
skal udfordres med, for at styrke 
Jeres udvikling som spejderførere 
og som ressourcefulde menne-
sker.  
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KORPSETS BERETNING 

Kommunikationsudvalget har haft 
travlt med at få korpsets nye de-
signlinje ført igennem på brevpa-
pir og kuverter, samt ikke mindst i 
strukturen for den nye hjemme-
side. Den tekniske side af sagen 
er på plads og der søges nu efter 
frivillige til at klargøre alle de 
tekster, der skal lægges ind i den 
nye struktur. 
 
Øksedaludvalget har i 2013 gen-
nemført diverse reparationsopga-
ver, bl.a. udskiftning af tag på Gil-
wellhytten og opgaver på korps-
kontoret, og arbejder ihærdigt 
med at holde begge ejendomme i 
tip-top stand til glæde for alle 

brugere, hvor vi til sommer jo får 
mulighed for, at det meste af 
korpset atter besøger Øksedal på 
en sommerlejr. Bl.a. er der indgå-
et aftale med teknisk skole for at 
sikre yderligere vedligehold, i 
første omgang i form af malerar-
bejde. 
 
IT-udvalget har udover den dagli-
ge drift stået i spidsen for to stør-
re opgaver i 2013. Først den tek-
niske udvikling af strukturen for 
den nye hjemmeside og senest 
undersøgelse og udvælgelse af et 
netbaseret system til medlemsre-
gistrering. Dette system vil blive 
testet af tre kredse i løbet af for-
året 2014 og efter fornyet god-
kendelse, vil det forhåbentligt 
kunne rulles ud til alle kredse i 
efteråret og på den måde lette 
det administrative arbejde for 
kredsførere og kredskasserere. 
 
Yego-arbejdet i Rwanda i samar-
bejde med BBU har også i 2013 
haft fuld fart frem. Først med Per-
nille Staunstrup og Theis Læssøe 
udsendt til Rwanda og senest Dit-
te Skårhøj og Cecilie Mølbæk som 
ungdomsledere i Rwanda i 4 må-
neder. Ditte og Cecilie har blandt 
andet haft fokus på opstart af lo-
kale spejdergrupper i Rwanda, da  
der hidtil ikke har været spejder-
arbejde under det baptistsam-
fund i Rwanda, som BiD samarbej-
der med nu. Vi ser meget frem til 
at følge arbejdet med spejder-
grupperne, som forhåbentlig kan 
blive til flere. 
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KORPSETS BERETNING 

I tilgift til ovenstående har JOTI-
projektgruppen og Adventure Race 
gruppen været aktive med velbe-
søgte og meget vellykkede arran-
gementer i løbet af 2013. 
 
Vores korpskonsulent har udover 
det korpsadministrative arbejde 
også haft godt gang i opgaverne 
som udviklingskonsulent. Senest er 
Skeespejderne i gang med et for-
løb, ligesom Roskilde og senere 
Aalborg 1. nyder godt af kvalifice-
ret inspiration og udfordring ude-
fra. Hvis dette lyder som en god idé 
for din kreds, så tag en drøftelse 
blandt førerne og ret henvendelse 
til Ann på korpskontoret. 
 
Men ud over alt det, som er arran-
geret og udført fra korpsets side, så 
har der været utallige – et slag på 
tasken vil være 2.500 – spejdermø-
der og weekender for korpsets for-
skellige patruljer og enheder. Og 
med den dedikerede førerindsats, 
der lægges for dagen uge efter uge 
er det en stor påvirkning, vi som 
førere i DBS får givet vores unge 
medlemmer i jagten på, at de kan 
opnå deres fulde potentiale gen-
nem åbne, attraktive og sunde fæl-
lesskaber. 
 
At andre også kan se og anerkender 
dette, kan ses ud fra forældrenes 
opbakning til vores arbejde, og bl.a. 
de kommunale/lokale lederpriser, 
der også i år er tilfaldet flere førere 
fra vores korps. 
 
Fælleskorpsligt 
 
2013 var ligeledes År 1 efter Spej-
dernes Lejr 2012, og der rapporte-

res om mange fælleskorpslige sam-
arbejder rundt omkring i landet, 
bl.a. fra Ringsted, der har fået etab-
leret et godt samrådsarbejde. 

 
Folkemødet på Bornholm var den 
store nye samarbejdsopgave i 
2013 for de 5 danske spejderkorps 
og med en fin deltagelse og et kraf-
tigt aftryk i form af de indslag, spej-
derne havde planlagt, så var det 
nemt for spejderchefgruppen at 
beslutte vores deltagelse også i 
2014. Der er få, der har glemt fol-
ketingspolitikernes deltagelse i 
’Spejderdysten’ – herunder Pia 
Kjærsgaard i svævebane direkte i 
Opalsøen på Bornholm. Hvis du 
endnu ikke har set klippet, kan du 
finde det på YouTube! 
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KORPSETS BERETNING 

Ligesom vi i DBS fik vedtaget en visi-
on i 2013, har spejderkorpsenes le-
delser i løbet af 2 fællesmøder ved-
taget en vision for det fælles danske 
spejderarbejde: Alle skal have en 
ven, der er spejder. Denne vision vil 
være rettesnor for det fælleskorpsli-
ge arbejde i de kommende år. Samar-
bejdet er primært drevet af et godt 
og tillidsfuldt arbejde i spejderchef-
gruppen, hvor 10 chefer og 3 gene-
ralsekretærer mødes 4-5 gange år-
ligt. I 2013 blev begge DDS-chefer 
skiftet ud og i 2014 ved vi, at alle tre 
deltagere fra De grønne pigespejde-
re og 1 fra DBS vil blive erstattet af 
nye folk. Hver gang giver det anled-
ning til et lille stop og revurdering af 
det fælles arbejde, men vi glæder os 
meget over det fine samarbejde mel-
lem korpsene. 
 
Spejdernes Lejr 2017 blev vedtaget 
på korpsenes fælles årsmøde i marts 
måned 2013 og DBS’ deltagelse ved-
taget på FOKUS 2013, og straks efter 
begyndte bestyrelsen (med Pia 
Duebjerg som vores repræsentant) at 
lede efter 2 lejrchefer, og et partner-
skabsudvalg (med Ole Broholm som 
vores repræsentant) blev etableret 
for at finde den næste partnerskabs-
kommune. De to lejrchefer er blevet 
fundet og vil snart melde ud, hvorle-
des de næste niveauer i lejrorganisa-
tionen skal besættes. Partnerskabs-
udvalget fik udarbejdet et meget pro-
fessionelt og indbydende materiale 
til alle kommuner og fik i første om-
gang 23 positive henvendelser. Efter 
ansøgningsrunde og første udvælgel-
se er der nu en lille håndfuld ansøge-
re tilbage. Den endelige afklaring af, 
hvor vi skal på lejr i 2017, vil blive 

foretaget i maj måned (desværre 
først efter førerstævnet). 

Spejderhjælpen (med Marie Keiding 
som vores repræsentant i bestyrel-
sen) har travlt med det nuværende 
projekt om landminer i Myanmar og 
forbereder en studietur til Myanmar 
forud for efterårets Spejderhjælpsu-
ge. Forhåbentlig får også én af vores 
unge førere mulighed for at deltage 
hér. 
 
Internationalt 
 
I 2013 var sommerlejren Trampolin 
2013 den helt store anledning for en 
international oplevelse for vores 
spejdere. Pga. det lidt uheldige tids-
punkt for lejren var ikke alle kredse 
repræsenteret i Sverige, men de som 
deltog, havde en god international 
oplevelse. 
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KORPSETS BERETNING 

En lidt mindre deltagergruppe havde 
mulighed for at møde førere fra alle 
spejderkorps i Europa til tre konfe-
rencer i Berlin i august måned. Hér 
blev der i løbet af 5 dage afholdt det 
3-årlige ’førerstævne’ for Europaregi-
onerne i hhv. WAGGGS (World Asso-
ciation of Girl Guides and Girl Scouts) 
og WOSM (World Organisation of the 
Scout Movement), samt en fælles 
konference for alle. 
 
Andre internationale arrangementer 
med kun enkelte DBS-deltagere har 
været 1st World Educational Congress 
med fokus på førertræning og pro-
gramudvikling, samt Value Based 
Leadership, et svensk initiativ med 
international deltagelse og et initia-
tiv, der senere vil blive forsøgt gen-
nemført også i dansk regi. 
 
I The Danish Scout Council (tidl. 
Fællesrådet For Danmarks 
Drengespejdere, FDD) er der mange 
projekter undervejs, bl.a. en revision 
af vedtægterne, der vil gøre DBS til 
fuldgyldige medlemmer i stedet for 
observatører. Ét af projekterne er 
deltagelsen i næste verdensjambo-
ree i Japan i  2015, hvor Jesper 
Wøhlk Bøttcher er vores repræsen-
tant i planlægningen. Ved udløbet af 
den danske tilmeldingsfrist var der i 
alt 320 tilmeldinger, hvoraf 16 er 
Baptistspejdere! 
 
Har du mod på internationale spej-
deroplevelser, så hold øje med 
Korpsnyt, hjemmeside og Facebook, 
hvor der løbende kommer nye op-
slag. 
 
 

 

 
 
Andre samarbejdspartnere 
 
Med ledelserne i Baptistkirken i Dan-
mark og BBU har Korpsrådet fortsat 
den gode tradition med et fællesmø-
de i november måned på Øksedal. 
Hér er der lejlighed til at drøfte fæl-
les tiltag og muligheder for fremad-
rettet samarbejde. Et samarbejde, der 
skal toppe i løbet af 2014, er fejrin-
gen af Baptistkirkens 175 års jubilæ-
um, hvor forhåbentligt rigtig mange 
kredse er involveret i jeres menighe-
ders planer for jubilæet hjemme lo-
kalt. 
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KORPSETS BERETNING 

 
Tak for din indsats 
 
En korpsberetning som denne kan 
naturligvis ikke give det fulde billede 
af alt det, der er sket i 2013 og sker i 
vores dynamiske spejderkorps. Så vi 
håber I vil lægge alt det til, som I selv 
har oplevet af gode øjeblikke i 2013 
og tænke på, hvor meget godt, I hver 
især bidrager med: 
 
- til børn og unges udvikling 
- til flotte naturoplevelser 
- til begejstring og motivation 
- til førerkammeraters personlige 
  udfordring og udvikling 
- til åbne, attraktive og sunde spej- 
  derfællesskaber 
- og til utallige andre gode øjeblikke 
  og oplevelser for børn og unge året 
  igennem. 
 
Brug også lige et par minutter på at 
tænke over, hvad der skal være dit 
bidrag i 2014 og fremover – måske 
en opgave i Korpsrådet eller i ét af 
korpsets udvalg eller projektgrup-
per? 
 
På gensyn på førerstævnet! Vi glæder 
os til at drøfte beretning og planer 
med jer alle!  
 
Stor spejderhilsen 
 
Signe Lund Christensen & Niels Dam 
 
Spejderchefer 
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PKT. 5: INDKOMNE FORSLAG 

KORPSRÅDETS ARBEJDE 
 

Lotteri 2015 
 
Korpsrådet indstiller, at der afholdes lotteri i 2015 med en fordelingsnøgle 
på 14,00 kr. til kredsen og 6,00 kr. til korpset for hver solgt lodseddel. 

På førerstævnet skal der vælges et nyt Korpsråd. Herunder findes en kort 
beskrivelse af, hvad det vil sige at sidde i Korpsrådet. 
 
Korpsrådet er korpsets øverste myndighed mellem førerstævnerne og 
består for nuværende af i alt tolv medlemmer, hvoraf nogle har særlige 
opgaver og områder som ansvar. Der er i alt 5 faste ’roller’ i Korpsrådet: 
Spejderchef, Vicespejderchef, Korpsrådsformand, Korpskasserer og Inter-
national Commissioner (IC). Der skal vælges nye på posterne som Vice-
spejderchef og Korpsrådsformand. 
 
Korpsrådet har det overordnede ansvar for korpsets udvikling og aktivite-
ter og træffer de overordnede beslutninger, nedsætter udvalg og arbejds-
grupper, lægger budget, besøger kredse, planlægger førerstævne, samar-
bejder med ledelserne fra de andre danske spejderkorps og meget andet. 
Korpsrådets fornemste opgave er at skabe gode rammer for kredsenes 
solide daglige arbejde, og det arbejder vi på gennem adskillige kanaler. 
 
Den vigtigste egenskab du skal besidde for at stille op til Korpsrådet er en 
lyst og begejstring for at være med til at præge korpsets arbejde. Du skal 
have en mening, som du vil bruge 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 ideer og tænke langsigtet, men 
du skal også have lyst og evner til at følge det til dørs. Det er ikke nødven-
digt at kunne korpsets historie eller vedtægter i søvne; det vigtigste er, at 
du har noget at byde ind med, 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 en-
dagsmøder typisk i København, men det kan også afhænge af, hvor med-
lemmerne kommer fra. Vi forventer, at du deltager aktivt på møderne og  
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KORPSRÅDETS ARBEJDE 
 

engagerer dig i arbejdet mellem møderne. Foruden de løbende opgaver, 
som hele tiden fordeles mellem medlemmerne, har vi forskellige arbejds-
grupper, ligesom der er eksterne repræsentationer i forskellige samar-
bejdsorganer. Når Korpsrådet samles efter førerstævnet, vil vi se på, hvilke 
nuværende og nye opgaver, der skal løses i det kommende år, og hvordan 
vi organiserer os. Det forventes, at du indtræder i minimum én længereva-
rende opgave. 
Du får samtidig en enestående mulighed for at være med til at bestemme, 
møde nye mennesker fra eget og andre korps og til at pege på, hvor DBS 
skal bevæge sig hen i de kommende år. 
 
Sarah Basnov fra Holbæk blev valgt ind i Korpsrådet i 2012 og har givet 
sine svar på nogle spørgsmål om, hvordan det er at sidde i Korpsrådet: 
 
Fortæl om to konkrete opgaver i KR, du har været involveret i? 
 
Jeg har været Korpsrådets kontaktperson til Førertræningsudvalget. Dvs. at 
jeg har stået for kontakten mellem KR og FTU, jeg har snakket med FTU-
formanden inden vores møder og fået opdateringer på, hvad FTU har lavet 
siden sidst. Det er mig, som har kontaktet FTU, når KR har haft ros eller 
spørgsmål til udvalget. 
 
En anden opgave har været en tur til Rwanda med YEGO-projektet som korp-
set er med i. Jeg fik muligheden for at rejse ned til Rwanda som repræsentant 
for Korpsrådet og se hvad YEGO-udvalget har lavet af projekter de sidste par 
år, og være med i en proces om, hvad det/de næste projekter skal gå ud på. 
Det var en spændende opgave, som har været med til at udvikle mine hori-
sonter. 
 
Hvad skal man kunne for at sidde i KR - efter din mening? 
 
For at kunne side i KR skal man besidde forskellige kompetencer. Man skal 
gide at sidde til møder, da meget af arbejdet foregår rundt om et bord. Man 
skal kunne og ville sige sin mening, man skal ikke bare følge strømmen, man 
skal bruge sin stemme. Man skal kunne overholde deadlines, og  
udføre det arbejde, man går i gang med. Man skal være åben, både over for 
nye ideer og over for at møde nye mennesker og udfordringer. Man skal være 
visionær, og kunne se det store billede i hvordan det hele hænger sammen. 
 
Har arbejdet i KR været som du forventede? 
 
Jeg syntes nok jeg har oplevet at arbejdet i KR er mere end jeg havde forven-
tet, ikke i arbejdsbyrde, men i forhold til diversiteten/forskelligheden af ar-
bejdet. Selv om en stor del af arbejdet foregår rundt om et bord, er der også 
mange andre opgaver. At være med til at repræsentere korpset i fælleskorps-
lige og internationale sammenhænge. At deltage i arrangementer hos og 
med samarbejdspartnere. På bundlinjen har det dog nok været mest som jeg  
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KORPSRÅDETS ARBEJDE 
 

forventede: At deltage i KR-møder hvor vi har rundet alle korpsets udvalg, ak-
tiviteter og andre facetter.  
 
Hvad har været det mest overraskende, værste og bedste? 
 
Det mest overraskende for mig har været at opleve, hvor mange muligheder 
for videreudvikling af mine egne kompetencer, der har været gennem KR. Der-
udover har det også overrasket mig at opleve, hvor mange ting korpset rent 
faktisk er involveret i, både internt og eksternt. 
 
Det værste har været at opleve hvor meget tid man skal bruge på at ringe 
rundt at for at få fat i folk og finde nogle som gider/kan sige ja til en opgave, 
og at opleve hvor svært folk har ved at overholde frister, og melde tilbage, når 
der er sendt mails ud. 
 
Det bedste har været at opleve korpset fra en helt ny side, at være med "der 
hvor det sker". Jeg syntes det har været fedt at være med til at udvikle korp-
sets nye vision, den fælleskorpslige vision og generelt at have været ude at 
repræsentere korpsets i forskellige sammenhænge. Det har været rigtig godt 
at opleve samarbejdet internt i KR, at opbygge nye relationer til spejdere, som 
jeg nok har kendt før, men ikke på denne måde. Det allerbedste har dog nok 
været den store udvikling, jeg selv har oplevet i forhold til mine egne kompe-
tencer. 
 
Korpsrådsarbejde går altså ifølge Sarah hånd i hånd med vores vision – at 
man bliver udviklet og udfordret gennem spejderarbejdets fællesskab. 
Gennem korpsrådet kan man både blive udviklet personligt – samtidig med, 
at man udvikler vores korps og spejderarbejdet. 
 
Har du spørgsmål til arbejdet i Korpsrådet er du altid velkommen til at kon-
takte et af medlemmerne, eller sende en mail til hele Korpsrådet på 
kr@dbs.dk. Har du specifikke spørgsmål til opgaverne som korpsrådsfor-
mand, kan du kontakte Stine Algot på stine@dbs.dk og som vicespejderchef 
Signe Lund Christensen på signe@dbs.dk. 

mailto:kr@dbs.dk
mailto:stine@dbs.dk
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PKT. 7: NÆSTE FØRERSTÆVNE 

TIDSFRISTER FOR ÆNDRINGSFORSLAG OG 
OPSTILLING 

 

 
 

 
Korpsrådet indstiller, at Førerstævne 2015 afholdes på Rebild Efterskole i 
weekenden d. 18.-19. april 2015. Førerstævnet planlægges i et samarbejde 
mellem projektgruppe og Korpsråd. 

Korpsets vedtægter, §13, stk. 4: 
”Forslag til Førerstævnets behandling kan indgives af Korpsråd, kredse og 
divisioner eller mindst 10 førere i forening. Forslag skal være indsendt til 
Korpsrådet via korpskontoret jf. § 19, stk. 1 senest 2 mdr. før Førerstævnet.” 
 
Frist for ændringsforslag til budget og andre indkomne forslag 
Ændringsforslag kan stilles frem til afstemningen om søndagen.  
 
Frist for opstilling til Korpsrådet 
Søndag den 4. maj 2014 kl. 9.00. 
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MARKEDSPLADS 
 

 
FØRSTEHOLDET 

For at lade flest mulige komme til orde vil der også i år være markedsplads, 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 udvikle gode ideer. 
 
Markedspladsen er åben lørdag kl. 11.30-12.30, umiddelbart efter fremlæggel-
sen af beretningen. På markedspladsen kan man deltage i de boder og debatter, 
man har lyst til og så længe man ønsker. 
 
Markedspladsen bliver fulgt op af en debat i plenum om beretningen, forslag og 
økonomi, og markedspladsen kan således også fungere som debattens opvarm-
ning, hvor man kan teste sine argumenter af, inden de skal præsenteres for for-
samlingen. 

Er det en af dine første gange du skal på Førerstævne? Så ta’ med på Første-
holdet.  
 
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 Førsteholdet, hvis du vil blive klogere på, hvad Fører-
stævnet er og forstå dets ånd og normer. 
 
På Førsteholdet vil vi bruge tid på at fortælle dig om vigtigheden af at delta-
ge 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 samarbejde.  
 
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 dis-
kuteret.  
 
Førsteholdet handler også om hyggeligt samvær med andre unge. Vi mødes 
allerede fredag aften kl. 20.30, hvor vi lærer hinanden at kende og får en 
kort og spændende introduktion til Førerstævnet samt diverse aktiviteter. 
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FORRETNINGSORDEN FOR FØRERSTÆVNET 

1. Indkaldelse 
Førerstævne afholdes 1 gang årligt jf. vedtægternes § 9. 
Førerstævnet er korpsets øverste myndighed. 

 
Førerstævnet indkaldes af Korpsrådet gennem Korpsnyt 
og skal være bekendtgjort senest 2 måneder før fører-
stævnet med angivelse af dato og tidsramme. 

 
Dagsorden for førerstævnets forretningsmøde og frem-
satte forslag, der skal til behandling på førerstævnet, 
skal være offentliggjort senest 3 uger før førerstævnet. 

 
Indkaldelse til førerstævne og dagsorden for forret-
ningsmødet 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,  

      herunder 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 forretningsmødets højeste myndighed 
og skal lede forretningsmødet i henhold til den god-
kendte dagsorden. 

 
Dirigenterne alene er beføjet til at træffe beslutninger 
om forretningsmødets afvikling og afstemningsprocedu-
rer og skal sikre, at forretningsmødet afvikles i god ro og 
orden. 
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FORRETNINGSORDEN FOR FØRERSTÆVNET 

4. Referenter 
Referenterne vælges af forretningsmødet efter ind-
stilling fra Korpsrådet. Referatet skal underskrives af 
spejderchef, vicespejderchef, korpsrådsformand og 
dirigenter og skal offentliggøres snarest muligt efter 
førerstævnet til korpsets førere. 

 
Referatet betragtes som godkendt af Korpsrådet, så-
fremt der senest 1 måned efter offentliggørelsen ikke 
er indsendt indsigelser til Korpsrådets formand. Even-
tuelle tvivlspørgsmål afgøres af Korpsrådet på først-
kommende møde og offentliggøres umiddelbart der-
efter. 

 
5. Valg af stemmeudvalg 

Stemmeudvalget vælges efter forslag fra forretnings-
mødet. Såfremt der kun foreslås det antal kandidater, 
der skal vælges, er disse automatisk valgt. Korpskas-
sereren er formand for stemmeudvalget. 

 
6. Korpsets beretning 

Beretningen skal være offentliggjort forud for fører-
stævnet 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 opstillede kandidater. Yderligere kandidater vil 
kunne anmeldes indtil søndag kl. 9.00 til en af forret-
ningsmødets dirigenter. Tilsagn fra den/de opstillede 
kandidater skal indhentes af opstilleren. 

 
Valg af spejderchef og vicespejderchef kan herefter 
foretages ved skriftlig afstemning blandt de opstille-
de kandidater. 
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FORRETNINGSORDEN FOR FØRERSTÆVNET 

8.        Øvrige personvalg 
Øvrige personvalg foregår ligeledes søndag. Valgene 
foregår skriftligt, og valg opnås ved almindeligt stem-
meflertal blandt de opstillede kandidater. 

 
Kandidater kan opstilles frem til søndag kl. 9.00 til en 
af forretningsmødets dirigenter.  

 
9. Økonomi 

Korpsrådet følger korpsets økonomi og er overfor Fø-
rerstævnet ansvarlig for, at korpsets midler anvendes i 
henhold til det godkendte budget. 

 
      Regnskabet skal godkendes af Førerstævnet. 
 

Korpsrådet fremlægger forslag til budget for de kom-
mende 2 år til Førerstævnets godkendelse. 

  
10. Ændringer i forretningsordenen 

Ændringer eller tilføjelser til denne forretningsorden 
kan kun ske, når et flertal blandt Førerstævnets stem-
meberettigede deltagere stemmer herfor. 

  
Denne forretningsorden er gældende for Førerstævnets 
forretningsmøde indtil eventuelle ændringer eller ny 
forretningsorden er godkendt af Førerstævnets forret-
ningsmøde. 

 
 
Indstilles til vedtagelse på førerstævnet i Rebild d. 3. maj 2014   
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NOTATER 
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PRAKTISKE OPLYSNINGER 

Tid 
Lørdag d. 3. maj kl. 9.30 til 
Søndag d. 4. maj kl. 12.30. 
Skolen er åben fra fredag d. 2. maj kl. 20.00. 
Nærliggende kredse skal påregne ca. 30 min til oprydningsopgaver om søndagen. 
 
Sted 
Rebild Efterskole 
Himmerlandsvej 83 
9520 Skørping 
www.rebildefterskole.dk  
 
Overnatning 
Der er flere muligheder for overnatning. Når du tilmelder dig førerstævnet, vælger 
du, hvilken overnatningsform, du ønsker. Har du ønsket at overnatte ude eller i 
klasseværelse, skal du huske underlag og sovepose. Har du ønsket at overnatte på 
elevværelse, skal du medbringe lagen og sovepose. Nøglen vil blive udleveret ved 
ankomst. 
 
Forplejning 
Al forplejning undtagen morgenmad lørdag morgen er inkluderet i deltagerprisen. 
Al spisning foregår i spisesalen samt på terrassen. Husk krus og drikkedunk 
(drikkedunken er til friluftsaktiviteter). Fredag aften vil der være mulighed for at 
købe sandwich samt kaffe, te og sodavand. Under stævnet er der kaffe og te til 
rådighed. Der vil være mulighed for at købe lidt sødt i slikbutikken under stævnet. 
 
Rygning 
Der er rygeforbud på skolens område. Der vil blive henvist til afmærket rygeområ-
de ved ankomst. Al rygning SKAL foregå på dette område. 
 
Mødeform og aktiviteter 
De sunde og attraktive aktiviteter vil være i fokus lørdag eftermiddag. Husk cykel-
hjelm, hvis du har valgt mountainbike. Egen cykel må også gerne medbringes. 
Husk tøj til den valgte aktivitet. Yderligere oplysninger om din valgte aktivitet vil 
blive udleveret ved stævnet.  
Forretningsmødet og markedspladsen vil foregå i hallen.  
Lørdag aften er der endnu en attraktiv aktivitet: Lejrbål med underholdning. Nad-
verstunden vil ligeledes foregå ude ved bålet.  
Søndag morgen er der morgengymnastik/motion for de morgenfriske.  
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PRAKTISKE OPLYSNINGER 

Medbring 

 Krus og drikkedunk 

 Tøj og udstyr til både indendørs og udendørs aktiviteter 

 Sportstøj til morgenmotion 

 Tøj og evt. siddeunderlag til lejrbål 

 Førerstævnehæfte 

 Spejdersangbog 

 Kontanter til Korpsbutikken og slikbutikken 

 Kredsen medbringer en nypudset fane. Der vil være indmarch med fanen. 

 Fanebærerne vil få instruktion lørdag kl. 9.15. 
 
Sekretariat 
Før Førerstævnet 2014 kan du enten kontakte Ann Bidstrup Lebech på korps-
kontoret, dbs@dbs.dk, eller sekretariatsleder Inge Burmeister, inge@dbs.dk. 
Sekretariatet vil være åbent ved skolens hovedindgang i forbindelse med an-
komst fredag aften og lørdag morgen. Efter førerstævnets officielle åbning vil 
det være at finde i hallen. 
 
Under stævnet kan sekretariatsleder Inge Burmeister kontaktes på tlf. 40 22 20 
44. 
 
Hjemmeside 
Se mere på førerstævnets hjemmeside på www.fst2014.dbs.dk 

mailto:dbs@dbs.dk
mailto:inge@dbs.dk
http://www.fst2014.dbs.dk





