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Kære førerstævnedeltager 

Vi glæder os til at se dig i Hol-

bæk til Førerstævne 2015.  

”Er I med?” er mottoet for dette 

års stævne. Er I med på nye 

udfordringer og udvikling? Er 

I med på at skabe åbne, at-

traktive og sunde fællesska-

ber? Er I med? 

Korpsrådet og førerstævnepro-

jektgruppen har i fællesskab 

planlagt dette års førerstævne, 

der bl.a. vil åbne for debat, tan-

ker og dialog – både på mar-

kedspladsen, over frokosten og 

på forskellige aktiviteter lørdag 

eftermiddag. Vi glæder os til at 

se dig, til at inspirere dig og lade 

os inspirere af dig til mere af alt 

 

 

det gode spejderarbejde og til at 

fortsætte den gode dialog om 

vores fælles fremtid som bap-

tistspejdere, som nogle af jer 

var med til at påbegynde på dia-

logdagen i januar. 

Tak til førerstævneprojektgrup-

pen ledt af Holbæk Kreds, der 

med ivrighed og glæde har 

skabt nogle fantastiske rammer 

for årets førerstævne. Også tak 

til kredse og frivillige kræfter, 

der med hjælpende hænder bi-

drager til Førerstævne 2015. 

Vi ser frem til et godt stævne – 

vi er med. 

Spejderhilsen 

Korpsrådet 

 
VELKOMMEN 
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STÆVNEPROGRAM 

Fredag den 17. april 

20.00 Skolen er åben 

20.30 Førsteholdet mødes 

Lørdag den 18. april 

8.00-8.45 Morgenmad 

8.45-9.00 Instruktion af fanebærere 

9.00-9.45 Åbning og andagt 

10.00-11.30 

Forretningsmøde 
Pkt. 1: Konstituering 

Pkt. 2: Forretningsorden 
Pkt. 3: Korpsets beretning – fremlæggelse 
Pkt. 4: Regnskab 2014 – fremlæggelse 
Pkt. 5: Indkomne forslag - fremlæggelse 

Pkt. 6: Revideret budget 2015 og budget                                

2016 – fremlæggelse 

11.30-12.30 Markedsplads 

12.30-13.15 Frokost 

13.15-14.30 
Forretningsmøde 

Opsamling på markedsplads 

14.30-14.45 Pause 

14.45-17.45 Aktiviteter inkl. eftermiddagskaffe 

17.45-18.00 Pause 

18.00-19.00 Aftensmad 

19.00-19.30 Pause 

19.30-22.30 Festaften, nadverstund og aftenservering 

22.30- Åben mikrofon, spil og hygge 
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STÆVNEPROGRAM 

Søndag den 19. april 

7.00-7.30 Morgenløb for de friske 

8.00-8.45 Morgenmad 

8.50-9.00 Morgensang og bøn 

9.00-10.30 

Forretningsmøde 
Genoptagelse af punkt 3-6: 
Plenumdebat 
Ændringsforslag 

10.30-10.45 Pause 

10.45-12.15 

Forretningsmøde 
Genoptagelse af punkt 3-6: 
Plenumdebat 
Ændringsforslag 
Afstemninger 

12.15-13.00 Frokost 

13.00-14.15 

Forretningsmøde 
Pkt. 7: Valg 
Pkt. 8: Næste Førerstævne 
Pkt. 9: Eventuelt 

14.30-15.00 Andagt og afslutning 

15.00-15.30 
De omkringliggende kredse kan forvente at skulle 

hjælpe med oprydning 
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Dagsorden for 

Førerstævnet 2015: 
 

I henhold til Førerstævnets for-

retningsorden og korpsets ved-

tægter 

1. Konstituering 

A. Valg af dirigenter 

B. Valg af referenter 

C. Valg af stemmetællere 

D. Opgørelse over stemme- 

    berettigede 

 

2. Forretningsorden 

 

3. Korpsets beretning 

    Fremlæggelse og debat 

 

4. Regnskab 2014 

 

5. Behandling af indkomne 

forslag: 

A. Korpskontingent 

B. Alkoholpolitik (I) 

C. Alkoholpolitik (II) 

D. Oplevelsesudvalg 

E. Kørselsudligning 

 

 

 

6. Budget 

    A. Revideret budget 2015 

    B. Budget 2016 

 

7. Valg 

    A. Korpsrådsmedlem, 1 

 

8. Næste førerstævne 

A. Korpsrådet inviterer  

9.-10. april 2016 

 

9. Eventuelt 

 

 
DAGSORDEN 
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”Fremad i fællesskab” var 

mottoet for seneste førerstæv-

ne, og det, må man sige, også 

har været gældende i korpset 

resten af året. Fra alle sider ly-

der der gode beretninger om 

spændende arrangementer, 

hvor spejdere og førere i fælles-

skab bevæger sig fremad i livet 

med den ballast, som netop et 

indholdsrigt spejderliv kan give 

hver enkelt. Et nyt fællesskab i 

2014 var ikke mindst det nye 

korpsråd, der kom godt fra start 

og har fået fordelt opgaverne på 

flere hænder. Også til korpsets 

udvalg var der valg i september 

måned. For bedre at udnytte sy-

nergien mellem IT-udvalget og 

Kommunikationsudvalget blev 

disse to udvalg lagt sammen og 

har siden starten arbejdet hårdt 

på at få den nye hjemmeside 

klar til offentliggørelse. 

”Er I med?” er mottoet for det-

te års førerstævne, hvor vi igen 

skal prøve at holde førerstævne 

ude i en kreds. Vi glæder os til 

at skulle til Holbæk og opleve 

det store førerfællesskab – for 

du skal vel også med? 

 

KOM-IT 
Udvalget har arbejdet ihærdigt 

på flere typer opgaver. Den – på 

et tidspunkt – mest synlige op-

gave har været den nye hjem-

meside i et nyt moderne design, 

der er blevet rykket meget tæt 

på en offentliggørelse også ved 

hjælp af ekstra frivillige kræfter. 

Siden er udviklet sammen med 

et professionelt webudviklings-

hus og har bl.a. klar fokus på, 

hvilke målgrupper vi ønsker at 

nå. Siden forventes lanceret i 

begyndelse af 2015, og udvalget 

glæder sig til at høre jeres feed-

back på førerstævnet. På fører-

stævnet forventer udvalget at 

præsentere den nye designma-

nual og også få jeres kommen-

tarer hertil. 

På IT siden er korpskontorets in-

ternetforbindelse opgraderet til 

en fiberforbindelse, så hjemme-

side, fotoserver og e-mail er 

meget hurtigere. Fotoserveren 

er blevet ’udvidet’ med en stor 

mængde historiske billeder. Der 

er kommet fastmonteret lærred 

og projekter til brug ved møder.  

På Øksedal er der etableret per-

manent wifi-dækning ved 

 
KORPSETS BERETNING 2014 
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”Jesperhus”. 

Astrid Andersen og Stine Gam-

melmark Rosin har deltaget på 

"Young Spokespersons"-semi-

nar og vil i den kommende tid 

arbejde på at få afholdt en kom-

munikationstræning i samarbej-

de med førertræningsudvalget. 

I 2015 vil udvalget have fokus 

på kommunikation ift. sociale 

medier samt på at få produceret 

merchandise, som har været ef-

terspurgt af kredsene. Derud-

over vil udvalget undersøge mu-

lighederne i samarbejdssyste-

met PODIO, som udvalget via et 

meget generøst sponsorat har 

fået mulighed for at tage i brug i 

spejderkorpset som samarbejds- 

platform for udvalg og projekt-

grupper – og på sigt måske også 

kredse. 

Det tættere samarbejde med 

Baptistkirken ses også ved, at 

vores førertræningstilmeldinger 

er begyndt at køre i det fælles 

BiD/DBS Congresso-system. 

 

Førertræningen 
I førertræningsudvalget er den 

gode historie, at de er i fuld 

gang med at implementere og 

realisere de nye træninger og 

ændringer til træninger, som 

tænketanken udarbejdede sam-

men med udvalget forrige år. 

Det er bl.a. en komplet revideret 

Gilwell-træning og to nye ud-

dannelser: Stabsuddannelsen og 

Roland Ekstra (ROLEKS). 

Der er rigtig god tilslutning til 

vores træninger – 29 på den 

igangværende Gilwell-træning – 

og det er længe siden, der har 

været så mange på korpsets 

træninger, hvilket udvalget er 

rigtig glade for. 

Udvalget ser frem til nye udfor-

dringer i 2015 og vil informere 

mere om de spændende nye til-

tag og ændringer på førerstæv-

net i Holbæk. 

 

Øksedal 
Øksedal blev på Vendelbo divisi-

ons sommerlejr lejrtestet, og 

endnu engang bestod vores dej-

lige førertræningscenter med 

glans. Det meste af Øksedalud-

valget var med som praktiske 

folk på lejren. Ud over de opga-

ver, der var forbundet med lej-

 
KORPSETS BERETNING 2014 
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ren, blev der tid til at foretage 

en masse renoveringer og for-

bedringer på Øksedal, hvilket 

resulterede i, at der ikke var be-

hov for efterårets arbejdsweek-

end. 

Efter sommerlejren har Vendel-

bo Division doneret en gave på 

kr. 35.000, som skal bruges til 

et eller andet, som kommer 

spejderne til gode på Øksedal. 

Har I forslag eller idéer, er de 

velkomne enten direkte til ud-

valget eller på førerstævnet. 

Udvalget lægger fortsat nye pla-

ner for at ruste Øksedal til frem-

tidens store arrangementer, 

bl.a. skal der nedgraves nogle 

nye tanke ved toiletbygninger-

ne.   

 

Internationalt 
2014 bød på verdenskonference 

i Hong Kong for WAGGGS 

(World Association of Girl Guides 

and Girl Scouts) og i Slovenien 

for WOSM (World Organisation 

of the Scout Movement). Korp-

set havde i alt 6 deltagere af-

sted på konferencerne, som ud-

over at være det demokratiske 

omdrejningspunkt for de to ver-

densorganisationer ved, at del-

tagerne vælger verdenskomité-

medlemmer, også er stedet, 

hvor retningen for de næste års 

arbejde fastlægges. Og ikke kun 

de næste år: WOSM vedtog en 

vision om, at det i 2023 skal 

være muligt for 100 millioner 

unge mennesker via spejderar-

bejdet at blive aktive borgere, 

der skaber positive forandringer 

i samfundet. 

I 2014 har vi haft 15 baptist-

spejdere afsted i hele verden på 

konferencer, seminarer og work-

shops for at erfaringsudveksle, 

møde spejdere fra hele verden, 

søge inspiration og bringe nyt 

med hjem til dagligdagen i 

korps, udvalg og kredse. Dét 

kan vi være stolte af! Næste år 

byder forhåbentlig på lige så 

mange muligheder og ikke 

mindst verdensjamboreen i Ja-

pan, hvor 17 baptistspejdere 

skal med. 

På den hjemlige scene bød  

2014 også på et større gennem-

brud: Efter at vi i mere end 30 

år har været observatør i Fæl-

lesrådet for Danmarks Drenge-
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spejdere, blev der lavet nye 

vedtægter, som ud over at æn-

dre rådets navn til The Danish 

Scout Council også gjorde det 

muligt for Danske Baptisters 

Spejderkorps at søge om fuldt 

medlemskab. Dette gjorde vi 

straks under verdenskonferen-

cen i august, og i november blev 

ansøgningen imødekommet med 

virkning fra 1. januar 2015. 

Og selv om det ikke er første 

gang, at DBS løfter opgaven, så 

er det også en markant bedrift, 

at vores International Commissi-

oner Christine Strøm er blevet 

valgt til næstformand for Pige-

spejdernes Fællesråd i Danmark 

med direkte samarbejde med 

HKH Prinsesse Benedikte. 

 

JOTI – Jamboree On The 

Internet 
JOTI er et ganske særligt arran-

gement: Hér kan man hvert år 

på en weekend i oktober få lov 

at opleve, hvordan spejderbe-

vægelsen virkelig er verdensom-

spændende! I korpset har vi en 

stor tradition for at lave fine 

JOTI arrangementer, og i 2014 

var JOTI-Øst-arrangementet på 

skolen i Jystrup med 77 deltage-

re det næststørste danske JOTI 

arrangement blandt alle danske 

korps. I Jystrup var de fleste 

korps også repræsenteret, og 

spejderne skød paintball, fandt 

bogstaver i en sandkasse til 

wordfeud, kastede cd´er mod en 

skydeskive, chattede med spej-

dere fra hele verden, spillede 

Mario Kart turnering på wii og 

havde det rigtig sjovt. 

 

Spejderhjælpen 
”141.704 burmesiske børn har 

lært at læse og skrive takket 

være en solid indsats fra bl.a. 

danske spejdere, som har støv-

suget biler, solgt kager, luftet 

hunde og meget andet hvert år i 

Spejderhjælpsugen.” 

Sådan begynder den artikel, der 

beskriver slutningen af Spejder-

hjælpens engagement i Burma, 

der har varet siden 2010. 

I alt blev der indsamlet 

1.608.660 kr. i de fem år, pro-

jektet kørte, og Baptistspejdere 

er kendt for at stå for en stor del 

af de indsamlede midler - i for-
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hold til vores korps’ størrelse. 

Desværre er de enkelte års 

samlede resultater af Spejder-

hjælpens indsamling på vej i 

den forkerte retning. Skyldes 

det, at konceptet ikke længere 

er tidssvarende? At der er man-

ge forskellige projekter at samle 

de samme penge ind til? Eller at 

Spejderhjælpens mål bare ikke 

er interessant nok? 

I bestyrelsen arbejder Marie Kei-

ding fra DBS – sammen med de 

øvrige medlemmer - hårdt på at 

bevare kernen i Spejderhjælpen 

– at børn hjælper børn – samti-

dig med, at der må følges med 

tiden. 

I 2015 samarbejder Spejder-

hjælpen igen med Folkekirkens 

Nødhjælp og som noget nyt og-

så med Dansk Kirkeligt Medie-

center i kampagnen mod 

”Verdens Uretfærdighed”, der 

bliver anført af musikeren Si-

gurd Barret og hans nye ven 

Topper. De har været i Malawi, 

som Spejderhjælpen kommer til 

at samle midler ind til, for at der 

kan laves køkkenhaver og un-

dervisning i god ernæring. 

Forhåbentligt vil alle de danske 

spejdere være med til at lave 

køkkenhaver i Danmark, så de 

selv kan se maden gro lige uden 

for døren og samle en stor sum 

penge ind til sultne børn i Mala-

wi. 

 

Spejdernes Lejr 2017 
Planlægningen af Spejdernes 

Lejr 2017 er i fuld gang. Lejrle-

delsen er i skrivende stund stort 

set nedsat og består af to funk-

tionschefer for hvert hovedud-

valg. Signe Lund Christensen er 

pt. eneste repræsentant fra DBS 

i Lejrledelsen som funktionschef 

for Politik & Identitet. Pia Due-

bjerg Andersen er fortsat vores 

repræsentant i lejrens bestyrel-

se. 

Nogle hovedudvalg har allerede 

rekrutteret udvalgsmedlemmer, 

mens andre fortsat afventer. 

Der bliver med garanti brug for 

flere Baptistspejdere i alle lej-

rens mange opgaver – som ud-

valgsmedlemmer, til arbejds-

grupper, teams eller konkrete 

aktiviteter og opgaver. Hold øje 

med lejrens hjemmeside og 
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Korpsnyt, hvis du gerne vil in-

volveres. Du er også velkommen 

til at kontakte Signe og høre om 

mulighederne. Der er allerede 

mange spændende ideer og tan-

ker på tegnebrættet, en engage-

ret Lejrledelse, som er klar til at 

klø på, og nogle fantastiske 

rammer i Sønderborg vil være 

klar til at modtage os. I kan 

godt allerede glæde jer til en 

fantastisk Spejdernes Lejr 2017 

i Sønderborg! 

 

Tak 
Ud over takken i indledningen-

skal der hér til slut lyde en eks-

tra stor ’Tak for indsatsen’ til 

Trine Engbo, Aalborg, for hendes 

store indsats i det succesfulde 

arbejde, som udvalget for Bap-

tistkirkens 175 års jubilæum 

stod for, ikke kun på arrange-

mentsfronten, men også med et 

overvældende resultat af jubilæ-

umsindsamlingen! 

Og ingen beretning er komplet, 

uden at der også skal lyde en 

stor ’Tak for indsatsen’ til alle 

aktive førere rundt om i det 

ganske land! Jeres ihærdige og 

ordentlige arbejde er med til at 

give rigtigt mange børn – og de-

res forældre – et positivt bidrag 

i livet, og ikke kun mens de un-

ge mennesker er medlem af 

korpset, men også i deres videre 

liv med den ballast, de har fået 

med i form af praktiske og med-

menneskelige færdigheder og 

kendskabet til det kristne evan-

gelium. 

På gensyn i Holbæk til et forry-

gende førerstævne med livlig 

debat og godt fællesskab! 

Stor spejderhilsen 

Niels Dam 

Spejderchef 
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ARBEJDET I KORPSRÅDET 

På førerstævnet skal der vælges 

et nyt Korpsrådsmedlem. Herun-

der findes en kort beskrivelse af, 

hvad det vil sige at sidde i 

Korpsrådet. 

Korpsrådet er korpsets øverste 

myndighed mellem førerstæv-

nerne 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, Korpskasse-

rer og International Commissio-

ner (IC), derudover er der 7 

’menige’ medlemmer af korpsrå-

det. Det er et ’menigt’ medlem, 

som vi skal vælge. 

Korpsrådet har det overordnede 

ansvar for korpsets udvikling og 

aktiviteter og træffer de over-

ordnede beslutninger, nedsætter 

udvalg og arbejdsgrupper, læg-

ger budget, besøger kredse, 

planlægger førerstævne, samar-

bejder med ledelserne fra de 

andre danske spejderkorps og 

meget andet. Korpsrådets for-

nemste opgave er at skabe gode 

rammer for kredsenes solide 

daglige arbejde, og det arbejdes 

der på gennem adskillige kana-

ler. 

Den vigtigste egenskab, du skal 

besidde for at stille op til Korps-

rådet, 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 be-

væge 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 nødvendigt at kunne korp-

sets 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 Spej-

derkorps. 

Korpsrådet holder 5-6 møder  

om året. Weekendmøder på Øk-

sedal og endagsmøder typisk i 

København, men det kan også 

afhænge af, hvor medlemmerne 

kommer fra. Vi forventer, at du 

deltager aktivt på møderne og 

engagerer dig i arbejdet mel-
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ARBEJDET I KORPSRÅDET 

lem møderne. Foruden de lø-

bende opgaver, som hele tiden 

fordeles mellem medlemmerne, 

har vi forskellige arbejdsgrup-

per, ligesom der er eksterne re-

præsentationer i forskellige 

samarbejdsorganer. Når Korps-

rådet 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 læn-

gerevarende opgave. 

Du får samtidig en enestående 

mulighed for at være med til at 

bestemme, møde nye menne-

sker fra eget og andre korps og 

til at pege på, hvor DBS skal be-

væge sig hen i de kommende år. 

Har du spørgsmål til arbejdet i 

Korpsrådet, er du altid velkom-

men til at kontakte et af med-

lemmerne eller sende en mail til 

hele Korpsrådet på kr@dbs.dk. 
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A. Korpskontingent 
Korpsrådet foreslår forøgelse 

af korpskontingentet fra 200 

kr. til 250 kr. pr. medlem år-

ligt. 

Motivation: 

Korpsets medlemstal er pr. 31/12 

2014 faldet til under 700 med-

lemmer under 30 år. Dette bety-

der, at korpset mister 125.000 

kr. i tipstilskud om året. Sam-

menholdt med, at korpskontin-

gentet i en årrække har været 

uændret, foreslår korpsrådet der-

for, at korpskontingentet ændres 

fra 200 kr. til 250 kr. pr medlem 

årligt. 

 

B. Alkoholpolitik (I) 
Vi mener ikke, der skal indta-

ges alkohol i spejdertiden, på 

lejre, weekendture eller, når 

vi i øvrigt er sammen med og 

har ansvaret for spejderne. 

Børn og unge må ikke indtage 

alkohol i forbindelse med 

spejderarrangementer. 

Ingen deltagere – med eller 

uden uniform – i spejderar-

rangementer må være beru-

set i forbindelse med spejder-

arbejde. 

Vær opmærksom på og tag 

hensyn til de signaler, du ud-

sender vedrørende alkohol, 

når du opfattes som repræ-

sentant for korpset. 

Vi opfordrer kredsene til at 

drøfte og udforme en lokal 

alkoholpolitik i forbindelse 

med førerarrangementer. 

Indstillet af Michelle Mødekjær 

(Tølløse), Simone Bjerg Dahl 

(Holbæk), Margit Mikkelsen 

(Holbæk), Emil Kildeby (Herlev), 

Jimmy Singerholm (Holbæk), Ca-

rina Mikkelsen (Holbæk), Sine 

Sørensen (Holbæk), Niels Peter 

Kofoed (Tølløse), Andreas Kors-

led (Holbæk), Sanne Lund 

(Herlev), Steffen Kiel (Aalborg 

2.), Tim Møller Jørgensen 

(Herlev), Lotte Boris (Herlev), 

Bente Helledie Thomsen (Sæby) 

Motivation: 

Vi har de senere år oplevet, at 

der er stor tvivl i korpset om, 

hvad retningslinjerne er i forhold 

til alkoholpolitik, og er blevet 

spurgt af folk udefra, hvor vi ikke 

har haft et konkret svar. Vi har i 
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forbindelse med øget tvær-

korpslig aktivitet stået i mange 

situationer, hvor der var mangel 

på en afklaret holdning. 

Som baptistspejder kan vi godt 

have det sjovt uden at drikke. Vi 

mener ikke alkohol hører sam-

men med spejderarbejdet, ikke 

fordi vi er mere afholdende eller 

tror vi er bedre end andre men-

nesker. Vi mener bare ikke, at 

man skal blande alkohol med 

det ansvar man påtager sig, når 

man arbejder med børn og un-

ge. 

 

C. Alkoholpolitik (II) 
§ 1. Der må ikke drikkes al-

kohol, når man er i uniform, 

samt til arrangementer hvor 

der er spejdere under 18 år 

til stede.  

Indstillet af 1. Odense Kreds. 

Motivation: 

Alkohol hører ikke sammen med 

aktivt spejderarbejde med unge 

mennesker. Derfor er det vores 

holdning, at man ikke skal blan-

de alkohol sammen med det an-

svar man påtager sig, når man 

tilbyder at arbejde med andres 

og egne børn. Dette gælder altid 

når vi har ansvar for børn og 

unge til spejdermøder og arran-

gementer. 

  

D. Oprettelse af et 

‘oplevelsesudvalg’ 
- et udvalg der skal beskæfti-

ge sig med 2 årlige arrange-

menter for spejdere i alderen 

16+ 

Indstillet af Østhimmerland 

Vaarst kreds 

Motivation:  

Til dialogdag i Aalborg var et af 

diskussionspunkterne, hvordan 

vi formår at holde fast i spejder-

ne i og efter efterskolealderen? 

På baggrund af personlige for-

tællinger blev konklusionen, at 

den væsentligste faktor, der 

medvirker til at holde de unge 

fast i spejderarbejdet, er de so-

ciale relationer, der fx bliver 

etableret i forbindelse med Ro-

landtræningen, samt udfordrin-

ger/oplevelser ud over det sæd-

vanlige. Ved at inkorporere de 

unge spejdere i førerarbejdet 

uden nogle personlige oplevel-

ser, mistes motivationen i større 
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omfang, da der opstår et ansvar 

som ikke bliver opvejet af ople-

velser og socialt samvær. Det 

bliver altså i højere grad et ar-

bejde frem for en lyst, der driver 

værket. Vores forslag går på at 

oprette en projektgruppe 

(nedsættes i efteråret 2015), der 

skal udbyde 2 weekender om 

året, hvoraf den ene skal være 

udfordringsorienteret og den an-

den socialt orienteret. 

 

E. Forslag om kørselsud-

ligning i forbindelse 

med arrangementer ud-

budt til hele korpset 
Spejdere, der bor 100 km el-

ler mere fra Øksedal støttes 

økonomisk. De første 100 km 

gives der ikke tilskud til, men 

de efterfølgende km støttes 

med 1,5 kr. pr km pr 4 delta-

gere (fordi 4 deltagere svarer 

til en fyldt bil). 

Indstillet af Sæby kreds 

Motivation: 

Korpsrådet har femlagt en plan, 

hvori det fremgår, at der hvert 

andet år skal afholdes store 

korpsarrangementer. Det forven-

tes, at disse arrangementer skal 

afholdes på Øksedal. Som det er 

kendt for alle, er Øksedal geogra-

fisk placeret i Nordjylland ved 

Nibe, hvilket medfører at udgif-

terne til transport vil være meget 

ulige fordelt kredsene imellem. 

Pt. har korpset mange kredse 

placeret i Nord- og Midtjylland og 

på Sjælland og meget få i det 

sydlige Danmark og på Fyn. For 

Nord- og Midtjyderne vil trans-

portudgiften til Øksedal ikke væ-

re ret stor, derfor forventer vi, at 

de Nordjyske og Midtjyske kredse 

selv vil kunne betale transporten, 

men for de kredse, der ligger 

længere væk vil udgiften til 

transport være betragtelig.  

Sidste års lejr, afholdt af Vendel-

bo Division, viste at en lejr uden 

transportudligning kan afholdes 

for rimelig få midler, derfor kun-

ne spejdere der bor forholdsvis 

tæt på Øksedal deltage i lejren 

for under 1000 kr. Spejdere der 

bor langt fra Øksedal vil skulle 

betale betydelig mere, da de vil 

have en langt større udgift til 

transport. På sidste Førerstævne 

vedtog vi at støtte disse kredse, 

det skal vi selvfølgelig gøre igen. 

 
INDKOMNE FORSLAG 
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Vi ønsker fortsat, at spejdere 

der bor langt fra Øksedal skal 

kunne deltage i lejre til en rime-

lig pris, derfor ovenstående for-

slag. 

Regnestykket kan beskrives 

med følgende formel: 

(antal km-200)*1,5*

(deltagerantal/4) 

 

Et eksempel: 

Bor man i København er der ca. 

230 km til Øksedal (retur i alt 

460 km), i kredsen er der 40 

deltagere, som skal på lejr på 

Øksedal. Disse 40 deltagere vil 

udløse følgende tilskud: 

(460-200)*1,5*(40/4)=3900 

I ovenstående eksempel vil 

kredsen altså modtage kr. 3900 

i transporthjælp. 

For at have styr på økonomien 

skal der afsættes et maxbeløb i 

Korpsets budget på eksempelvis 

kr. 30.000.  

Kredsene kan til enhver tid ar-

rangere fællestransport, tilskud-

det til denne vil blive beregnet 

ud fra ovenstående formel. 
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Frist for forslag 
Korpsets vedtægter, §10, stk. 2: 

”Forslag til førerstævnets be-

handling kan indgives af kredse 

og divisioner eller mindst 10 an-

svarlige førere i forening. For-

slag skal være indsendt til 

Korpsrådet via korpskontoret jf. 

§21 stk. 1 senest 2 mdr. før fø-

rerstævnet.” 

 

 

 

 

 

 

Frist for ændringsfor-

slag 
Frist for ændringsforslag til 

budget og andre indkomne 

forslag 

Ændringsforslag kan stilles frem 

til afstemningen om søndagen.  

 

Frist for opstilling til 

korpsrådet  
Søndag den 19. april 2015 kl. 

9.00. 

 
TIDSFRISTER  
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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 korp-

set, blive inspireret til at deltage 

i korpsarbejde og udvikle gode 

ideer. 

 

Markedspladsen er 

åben lørdag kl. 

11.30-12.30 i den 

store hal umiddel-

bart efter fremlæg-

gelsen af beretnin-

gen. På markeds-

pladsen kan man 

deltage i de boder 

og debatter, man 

har lyst til og så 

længe, man øn-

sker. 

 

 

 

 

 

 

Markedspladsen bliver fulgt op 

af en debat i plenum om beret-

ningen, forslag og økonomi, og 

markedspladsen kan således og-

så fungere som debattens op-

varmning, hvor man kan teste 

sine argumenter af, inden de 

skal præsenteres for forsamlin-

gen. 

 
MARKEDSPLADS 
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Korpsrådet indstiller, at Fører-

stævne 2016 afholdes på Tøl-

løse Privat- og Efterskole i 

weekenden d. 9.-10. april 

2016. 

Førerstævnet planlægges i 

samarbejde mellem projekt-

gruppe og Korpsråd. 

 
NÆSTE FØRERSTÆVNE 
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Førsteholdet kalder 

på dig!  
Ja, du hørte rigtigt – vi kalder 

på dig. Hvis det da er en af dine 

første gange som deltager på 

førerstævnet. Igen i år er der 

mulighed for at deltage på før-

steholdet, som allerede starter 

fredag aften på Holbæk station 

med masser af spas og løjer og 

nye venner. Derudover vil du 

som deltager også blive guidet 

gennem resten af førstestævnet  

 

sammen med de andre deltage-

re på førsteholdet. Det koster 

ikke noget ekstra at deltage på 

førsteholdet, så drop dine und-

skyldninger om tvivlsom økono-

mi, og hent din gold ticket hos 

din kredsfører, og tilmeld dig til 

et brag af en guldfest sammen 

med resten af førsteholdet.  

Guldhilsner fra Helene Gammel-

mark, Maria Schmidt, Sine Sø-

rensen, Michelle Mødekjær og 

Tenna Arpe 

 
FØRSTEHOLDET 
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1. Indkaldelse 

Førerstævne afholdes 1 gang 

årligt jf. vedtægternes § 9. Fø-

rerstævnet er korpsets øverste 

myndighed. 

Førerstævnet indkaldes af 

korpsrådet gennem Korpsnyt og 

skal være bekendtgjort senest 3 

måneder før førerstævnet med 

angivelse af dato og tidsramme. 

Dagsorden for førerstævnets 

forretningsmøde og fremsatte 

forslag, der skal til behandling 

på førerstævnet, skal være of-

fentliggjort senest 3 uger før 

førerstævnet. 

Indkaldelse til førerstævne og 

dagsorden for forretningsmødet 

udarbejdes af Korpsrådet. 

 

2. Dagsorden for forretnings-

mødet 

Dagsordenen for forretningsmø-

det skal som minimum indehol-

de følgende punkter: 

1. Konstituering (valg af dirigen-

ter, referenter, stemmeudvalg 

m.v.) 

2. Korpsets beretning, forelæg-

gelse og debat. 

3. Godkendelse af regnskab. 

4. Valg. 

5. Behandling af indkomne for-

slag. 

6. Forelæggelse og godkendelse 

af budget, herunder fastsættelse 

af korpskontingent. 

7. Næste førerstævne. 

 

3. Dirigenter for forretnings-

mødet 

Førerstævnets forretningsmøde 

ledes af en eller flere dirigenter, 

der vælges efter indstilling fra 

Korpsrådet. Dirigenterne er for-

retningsmødets højeste myndig-

hed og skal lede forretningsmø-

det i henhold til den godkendte 

dagsorden. 

Dirigenterne alene er beføjet til 

at træffe beslutninger om forret-

ningsmødets afvikling og af-

stemningsprocedurer og sikre, 

at forretningsmødet afvikles i 

god ro og orden. 

 

4. Referenter 

Referenterne vælges af forret-

ningsmødet efter indstilling fra 

 
FORRETNINGSORDEN  
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Korpsrådet. Referatet skal un-

derskrives af spejderchef, vice-

spejderchef, korpsrådsformand 

og dirigenter og skal offentliggø-

res snarest muligt efter fører-

stævnet til korpsets førere. 

Referatet betragtes som god-

kendt af Korpsrådet, såfremt der 

senest 1 måned efter offentlig-

gørelsen ikke er indsendt indsi-

gelser til Korpsrådets formand. 

Eventuelle tvivlspørgsmål afgø-

res af Korpsrådet på førstkom-

mende møde og offentliggøres 

umiddelbart derefter. 

 

5. Valg af stemmeudvalg 

Stemmeudvalget vælges efter 

forslag fra forretningsmødet. 

Såfremt der kun foreslås det an-

tal kandidater, der skal vælges, 

er disse automatisk valgt. 

Korpskassereren er formand for 

stemmeudvalget. 

 

6. Korpsets beretning 

Beretningen skal være offentlig-

gjort forud for førerstævnet og 

skal indeholde en bred oriente-

ring om arbejdet i det forløbne 

år. Beretningen skal efter at væ-

re forelagt til debat godkendes 

af førerstævnet. 

 

7. Valg af spejderchef og vi-

cespejderchef 

Ved førerstævnets konstituering 

meddeles navne på hidtil opstil-

lede kandidater. Yderligere kan-

didater 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 vicespej-

derchef kan herefter foretages 

ved skriftlig afstemning blandt 

de opstillede kandidater. 

 

8. Øvrige personvalg 

Øvrige personvalg foregår ligele-

des søndag. Valgene foregår 

skriftligt, og valg opnås ved al-

mindelig stemmeflerhed blandt 

de opstillede kandidater. 

Kandidater kan opstilles frem til 

søndag kl. 9.00 til en af forret-

ningsmødets dirigenter.  

 

 

 
FORRETNINGSORDEN  
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9. Økonomi 

Korpsrådet følger korpsets øko-

nomi 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 forretnings-

ordenen 

Ændringer eller tilføjelser til 

denne forretningsorden kan kun 

ske, når et flertal blandt fører-

stævnets stemmeberettigede 

deltagere stemmer herfor. 

Denne forretningsorden er gæl-

dende for førerstævnets forret-

ningsmøde, indtil eventuelle æn-

dringer eller ny forretningsorden 

er godkendt af førerstævnets 

forretningsmøde. 

 

Indstilles til vedtagelse på 

førerstævnet i Holbæk den 

18. april 2015   

 
FORRETNINGSORDEN 
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KORT OVER SEMINARIET 
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Tid 

Seminariet og skolen er åben fra 

fredag d. 17. april kl. 20.00. 

Den officielle start er lørdag d. 

18. april kl. 9.00. 

Den officielle afslutning er søn-

dag d. 19. april kl. 15.00.  

(Nærliggende kredse skal dog 

påregne lidt oprydningsopgaver 

til ca. kl. 15.40). 

Indtjekningen fredag finder sted 

på seminariet. Ankomst efter kl. 

22 skal ske på Sofielundskolen. 

Lørdag morgen er der indtjek-

ning på seminariet fra kl. 7.45. 

 

Sted 

Holbæk seminarium 

Seminarieparken 2 

4300 Holbæk 

 

Overnatning 

Der er flere muligheder for over-

natning. Når du tilmelder dig 

Førerstævnet, vælger du, hvil-

ken overnatningsform, du øn-

sker. Har du ønsket at overnatte 

ude eller i klasseværelse, skal 

du huske underlag og sovepose.  

Overnatningen foregår i klasse-

lokaler på Sofielundskolen, afd. 

Bjergmarken (Bispehøjen 2, 

4300 Holbæk), der ligger 10 mi-

nutters gang fra seminariet. 

Hvis der er nogen, der - for 

egen regning - gerne vil sove et 

andet sted end i klasselokalerne, 

er der mulighed for det på cam-

pingpladsen i Holbæk og Holbæk 

vandrehjem.  

http://www.holbaekfjord.dk/ 

http://www.sidesporet.dk/

vandrerhjem/ 

 

Pris 

Det koster 395 kr. at deltage på 

Førerstævnet. 

Morgenmad lørdag koster 30 kr. 

Ved for sent tilmeldt (efter 15. 

marts) tillægges et gebyr på 

200 kr. 

Ved evt. framelding tilbagebeta-

les 75 % af indbetalt deltager-

gebyr. Dog kun ved framelding 

senest den 10. april. 

 

Forplejning 

Al forplejning undtagen morgen-
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mad lørdag morgen er inklude-

ret i deltagerprisen. Al spisning 

foregår i spisesalen. Der vil blive 

serveret vand til alle måltider, 

og der vil være mulighed for at 

købe sodavand i seminariets 

kantine. Husk krus og drikke-

dunk (drikkedunken er til fri-

luftsaktiviteter). 

 

Mødeform og aktiviteter 

De sunde og attraktive aktivite-

ter vil være i fokus lørdag efter-

middag. Der vil være forskellige 

aktiviteter at vælge imellem. 

Der vil være klatring (ude), geo-

caching og forskellige foredrag 

inden for temaet børn og udvik-

ling. Information om aktiviteter-

ne kommer på stævnet, og til-

melding sker ligeledes på stæv-

net. Husk praktisk tøj til aktivi-

teterne. 

Forretningsmødet vil foregå i 

auditoriet.  

Lørdag aften er der socialt sam-

vær til festaften med underhold-

ning. Nadverstunden vil foregå i 

lejrkirken.  

Søndag morgen er der morgen-

løb for de morgenfriske. Der vil 

komme mere information på 

stævnet.  

 

Festaftenen 

Der vil blive afholdt festaften 

lørdag 18/4 - 15 kl. 19.30 i 

gymnastiksalen på Holbæk Se-

minarium. Her vil det være mu-

ligt at købe ekstra festaftensbil-

letter ved henvendelse til sekre-

tariatet. Billetten koster 75,- 

kr./stk., hvoraf 10 kr. går til 

projekt "Det søde hjerte", et 

projekt, der hjælper protese-

ramte tamilere. 

 

Medbring 

Krus og drikkedunk 

Tøj og udstyr til både indendørs 

og udendørs aktiviteter 

Sportstøj til morgenløb 

Førerstævnehæfte 

Spejdersangbog 

Kontanter til Korpsbutikken og 

slikbutikken 

Kredsen medbringer en nypud-

set fane. Der vil være indmarch 

med fanen. Fanebærerne vil få 

instruktion lørdag kl. 8.45. 
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Sekretariat 

Før Førerstævnet 2015 kan du 

enten kontakte Simone Dahl på 

24 44 31 04 eller Carina Mikkel-

sen på 27 81 13 69 eller sekre-

tariatet2015@gmail.com. 

Sekretariatet vil være åbent ved 

seminariets hovedindgang i for-

bindelse med ankomst fredag 

aften og lørdag morgen. 

Under stævnet kan sekretariatet 

kontaktes på tlf. 24 44 31 04. 

Hjemmeside 

Se mere på førerstævnets 

hjemmeside på  

http://fst2015.dbs.dk  

 

Rygning 

Al rygning skal ske uden for se-

minariets grund.  
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Førerstævne 2015 

Holbæk 


