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Kære førerstævnedeltager 

Vi glæder os til at se dig i Rebild 

til Førerstævne 2017. 

”Hvis vi gør det, vi altid har 

gjort, så får vi de resultater, vi 

altid har fået!" - Citat Jack Can-

field. Så hvad skal der til, for at 

vi skaber nye resultater? Hvor-

dan skal vi prioritere og hvilken 

vej skal vi gå? 

”Fælles om fremtiden” er motto-

et for dette års stævne. Korps-

rådet har det sidste år haft stort 

fokus på udvikling af korpset. 

Korpset har i foreningen Spej-

derne indgået et tættere samar-

bejde med de andre spejder-

korps i Danmark. Et fællesskab 

vi hilser velkomment og går ak-

tivt ind i. 

Vi har også arbejdet med os selv 

og hvor vi som korps er stærke 

og kan gøre en forskel, og på 

hvilke områder vi måske skal 

overveje, om det er tid til foran-

dring. Det er vigtigt ikke altid at 

fokusere på, hvad de andre kan, 

som vi ikke kan, men også at 

fokusere på, hvad vi er gode til, 

som andre måske ikke er så 

dygtige til. 

Korpsrådet har I år valgt at de-

dikere hele den første dag på 

stævnet til dette emne. Vi glæ-

der os til at se dig og håber, at 

du vil deltage aktivt i debatter-

ne, så vi sammen kan formulere 

en strategi for korpsets fremtid. 

En strategi, som vi alle i vores 

spejdervirke kan være fælles om 

at implementere og bruge aktivt 

lokalt. 

Tak til førerstævneprojektgrup-

pen, som har gjort alt for at 

skabe nogle fantastiske rammer 

for årets førerstævne. Også tak 

til kredse og frivillige kræfter, 

der med hjælpende hænder bi-

drager til Førerstævne 2017. 

Vi ser frem til et godt stævne, 

hvor vi håber, at du vil være 

med til at definere vores fælles 

fremtid. 

Spejderhilsen 

Korpsrådet 

 
 VELKOMMEN 
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 STÆVNEPROGRAM 

Fredag den 28. april 

20.00 
Skolen er åben 
Cafe med mulighed for at købe lidt at spise og 
drikke  

20.00 U18 mødes  

Lørdag den 29. april 

8.00-8.45  Morgenmad 

9.00-9.30 Åbning og andagt 

9.30-10.15 

Forretningsmøde 

Pkt. 1 Konstituering 

Pkt. 2 Forretningsorden 

Pkt. 3 Korpsets beretning – fremlæggelse 

10.15-12.00 
Fælles om fremtiden 

- oplæg til debat og workshops  

12.00-13.00 Frokost 

13.00-14.30                 Markedsløb - korpset rundt 

14.30-17.30                    

Workshops - inkl. kaffe 

Opsamling på workshops 

Formulering af forslag til 

korpsets udviklingsstrategi 

17.30-18.30                   Pause (tid til at rejse telt og finde værelser) 

18.30-19.15 Aftensmad 

20.00-21.30  Festaften 

21.30-23.00 Aftenservering, spil og hygge 

23.00 Mere for U18 
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 STÆVNEPROGRAM 

Søndag den 30. april 

7.00 Morgenmotion 

8.00-8.45 Morgenmad 

9.00-9.45 Andagt med nadverstund 

9.45-10.45  

Forretningsmøde 

Pkt. 4 Regnskab 2016 

Pkt. 5 Behandling af indkomne forslag 

10.45-11.00 Pause 

11.00-12.00 

Forretningsmøde 

Pkt. 5 Behandling af indkomne forslag – fortsat 

Pkt. 6 Budget 

12.00-12.45 Frokost 

12.45-15.00 

Forretningsmøde 

Pkt. 6 Budget – fortsat 

Pkt. 7 Næste Førerstævne 

Pkt. 8 Eventuelt 

15.00-15.30 Afslutning 

15.30 På gensyn og kaffe  
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Dagsorden for 

Førerstævnet 2017 
 

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 2016 

 

5. Behandling af indkomne 

     forslag 

A. Udviklingsstrategi 

 

 

 
6. Budget 

A. Revideret budget 2017 

B. Budget 2018 

 

7. Næste førerstævne 

A. Korpsrådet inviterer  

 

8. Eventuelt 

 
 DAGSORDEN 
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Velkommen til korpsets 

beretning om året 2016 

i DBS 
Når vi ser tilbage på året 2016 i 

spejderkorpset, er der rigtig 

mange gode begivenheder at 

berette om. Begivenheder, der 

vidner om, at korpset er fyldt 

med spejdere i alle aldre, der 

brænder for både at opleve 

spejderlivet, og også for at give 

det videre til næste generation 

af spejdere. Lønnen for alt det 

arbejde, der bliver gjort, er ale-

ne begejstringen ved at være 

med, så TAK til alle jer, der har 

været med til at begejstre og 

blive begejstret i løbet af 2016 

hos Baptistspejderne!  

Ny ledelse, 

nye muligheder 
På Førerstævnet blev der valgt 

en ny korpsledelse: Nye spej-

derchefer, ny korpsrådsformand 

og flere nye korpsrådsmedlem-

mer, men heldigvis blev der og-

så genvalgt nogle medlemmer til 

at skabe kontinuitet. Vi oplevede 

stor opbakning til Korpsrådet og 

et stort engagement fra delta-

gerne på førerstævnet, hvilket vi 

glæder os over. Det nye Korps-

råd har efterfølgende valgt at 

nedsætte styregrupper til at ar-

bejde målrettet på at udvikle og 

lede korpset inden for områder-

ne kredsudvikling, kontakt til 

eksterne relationer, styring af 

økonomien, udviklingen af korp-

 
 KORPSETS BERETNING 2016 

Foto: Astrid Melkær  
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set samt styring af korpsevents. 

Ønsket med dette er, at Korps-

rådets medlemmer kan fokusere 

mere skarpt på, hvad deres op-

gave er, men det skal også være 

med til at sikre, at Korpsrådet 

arbejder målrettet med at sætte 

retningen for korpset inden for 

alle disse områder. 

 

Et levende korps 
En masse spændende ting er 

sket rundt omkring i landet i 

2016. Kredskonsulentordningen 

har givet input til Oure, Esbjerg, 

Odense og Roskilde kredse i lø-

bet af året med positive resulta-

ter til følge. Samtidig har andre 

kredse markeret sig med spæn-

dende tiltag, Holbæk- og Reg-

strupspejderne med deres pro-

jekt Grønne Hjerte, Vejgaard-

spejderne med deres nye navn 

for at få en tættere lokal tilknyt-

ning, og ikke mindst Nordjyl-

lands division med deres store 

arbejde med at sætte en som-

merlejr sammen på Øksedal, 

hvor alle kredse i korpset var in-

viteret. Det viser, at korpset er 

levende! Husk at tage ved lære 

af de gode erfaringer fra hele 

landet, og se hvad du kan gøre i 

din kreds for at skabe nyt. 

 

Tilbud til unge i korpset 
Korpsrådet arbejder heldigvis ik-

ke alene. Hvis korpset skal blive 

ved med at være i bevægelse, 

er det vigtigt med frivillige, der 

tør tage fat. Roverudvalget lave-

de for eksempel et godt, socialt 

mødested på sommerens divisi-

onslejr og fik afholdt deres før-

ste weekend, og begge arrange-

menter viste, at der er interesse 

i korpset for at have roveraktivi-

teter. Det er naturligvis altid 

krævende at starte noget op fra 

bunden, men det er vigtigt at 

have et udvalg, der arbejder 

målrettet på at styrke fællesska-

bet for de unge i korpset, hvilket 

forhåbentlig også kan være med 

til at fremme de unges engage-

ment fremover. Roverudvalget 

er kommet godt i gang, men de-

res arbejde gør kun en forskel, 

hvis vi bakker op om det og 

bl.a. opfordrer vores unge spej-

dere til at deltage i deres arran-

gementer. 

 

 
 KORPSETS BERETNING 2016 
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Førertræning er udvik-

ling af ledere 
En af vores mest centrale korps-

opgaver er at sørge for uddan-

nelse af kommende førere i 

korpset. Førertræningsudvalget 

har derfor igen i år afholdt 

Brownsea og Rolandtræning, li-

gesom der er blevet afholdt 

stabsuddannelse. Desværre er 

der også træninger, der er ble-

vet aflyst, men dette ændrer ik-

ke billedet af, at rigtig mange  

børn og unge mennesker igen i 

år er blevet uddannet til at tage 

ansvar som patruljeførere i 

korpset. Denne uddannelse er 

også med til at give de unge 

mennesker et stærkt kort på 

hånden til deres voksenliv og vi-

ser netop, hvor relevant spejder 

er for alle aldre. Det er også 

med til at skabe et fællesskab 

omkring korpset, når man mø-

des på tværs af landet på træ-

ninger, hvilket også gør netop 

dette arbejde centralt for korp-

set. 

 

Øksedal er korpsets 

mødested 
Et vigtigt sted for at mødes i 

korpset er på Øksedal. I år har 

det dannet rammerne om træ-

ninger og om en rigtig god divi-

sionssommerlejr, som Nordjyl-

lands Division arrangerede, hvor 

kredse fra hele landet deltog. 

Øksedal er fortsat et meget at-

traktivt spejdercenter, hvilket vi 

kan takke vores hårdtarbejden-

de Øksedaludvalg for – de bru-

ger meget tid og mange kræfter 

på at vedligeholde og udvikle 

stedet.  

 
 KORPSETS BERETNING 2016 

Foto: Astrid Melkær  
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Senest har spisesalen fået et 

rigtigt flot løft med bl.a. oven-

lysvinduer, og den tæt pakkede 

udlejningskalender viser også, 

at det er et godt sted at være 

for andre end Baptistspejdere. 

Der bliver hele tiden videreud-

viklet på Øksedal, og nye ting vil 

komme til. Det er derfor vigtigt 

at huske at bakke op, når Økse-

daludvalget kalder til arbejds-

weekender, så vores fælles sted 

kan blive vedligeholdt og udvik-

let i takt med vores ønsker og 

ambitioner. 

 

Kommunikation binder 

korpset sammen 
Korpset valgte for et par år si-

den at samle alt kommunikation 

og IT i et samlet udvalg. Det er 

der kommet en ny hjemmeside 

ud af, nyt merchandise og se-

nest en virtuel mærkebog: spej-

derbogen.dk. Men det er blot de 

store overskrifter. Det væsent-

ligste er, at der i Kommunikati-

ons – og IT-udvalget hele tiden 

sidder nogle klar til at bringe 

den gode historie ud om, hvad 

der sker i DBS. Det er et stort 

arbejde at kommunikere både 

internt og eksternt ved igen og 

igen at bringe nye, gode histori-

er.  Det er med til at binde korp-

set sammen og ikke mindst at 

vise alle de gode ting, der sker 

rundt omkring. 

 

Ungdomsledere 

i Rwanda 
YEGO-udvalget har i løbet af 

året fortsat samarbejdet med 

korpsets samarbejdspartnere i 

Rwanda. I den forbindelse har 

der været udsendt to ungdoms-

ledere, Helene Gammelmark Pe-

dersen og Johanne Kofoed, til 

Rwanda fra september 2016 til 

januar 2017. De har arbejdet 

med et projekt, hvor målet er at 

få unge, enlige mødre inkluderet 

i lokalsamfundene igen. Mange 

stærke beretninger er kommet 

derfra, og det er helt utroligt flot 

at se, hvordan deres arbejde har 

været med 

til at rykke 

nogle me-

get udsat-

te, unge 

kvinders liv 

i en bedre 

retning.  

 
 KORPSETS BERETNING 2016 
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Korpset rækker ud i 

verden  
Baptistspejderne har i årtier og-

så haft stort fokus på de inter-

nationale spejderoplevelser. Ik-

ke mindst har rigtig mange spej-

dere deltaget på en Jamboree 

eller et Moot. For at styrke koor-

dineringen af tilbud samt få en 

endnu større glæde af de inter-

nationale tilbud og aktivitetspro-

grammer, blev der i løbet af året 

nedsat et Internationalt Udvalg. 

Udvalget koordinerer alle aktivi-

teter fra verdensspejderorgani-

sationerne og er med til at mar-

kere Baptistspejderne som akti-

ve i dette fælles arbejde med de 

andre spejderkorps i Danmark. 

 

En del af noget større 
For at få endnu flere til at ople-

ve, hvad spejderlivet indeholder, 

tog korpset i 2015 den beslut-

ning at gå med i den nye for-

ening Spejderne sammen med 

Det Danske Spejderkorps, KFUM

-Spejderne, De Grønne Pige-

spejdere samt Dansk Spejder-

korps Sydslesvig. Denne for-

ening har brugt 2016 til at dan-

ne rammerne for det fælles ar-

bejde blandt andet med at få 

udbredt, hvor vigtigt det er, at 

børn og unge er spejdere. Frem-

over vil der komme flere og flere 

fælles aktiviteter, hvor Spejder-

nes Lejr og Ungdomsøen på 

hver sin måde står som gode 

eksempler på, hvad vi kan gøre i 

fællesskab med de andre korps. 

Vi skal som et lille korps ikke fø-

le os ydmyge i forhold til vores 

bidrag til fællesskabet. Vi er 

med på lige fod med de andre 

korps i mødet med det enkelte 

barn eller unge menneske med 

et stærkt spejderarbejde samt 

fællesskab.  

 

Hvor er vi på vej hen i 

korpset?  
Selvom vi er en del af noget 

større, er det også vigtigt, at vi 

er helt klar over, hvad vi selv 

vil, og selvom vi som spejdere 

ofte bliver udfordret til at forkla-

re, hvad det helt præcist er at 

være Baptistspejder, skal vi tur-

de tage snakken om hvem vi er, 

og hvor vi er på vej hen. Når 

man ser, hvordan vi er i stand til 

at rejse en spejderlejr på en bar 

 
 KORPSETS BERETNING 2016 
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mark på én dag, hvordan vi for-

mår at give børn tro på sig selv 

og rykke deres grænser, samt 

når vi uge efter uge laver for-

skellige spejdermøder, er det 

egentlig meget klart, hvad vi 

kan. Vi kan tage initiativer, age-

re, bygge op, gå foran andre og 

vise ansvar i et stærkt fælles-

skab. Alt dette er holdt oppe af 

den begejstring, vi føler for 

spejderlivet – begejstringen for 

at møde børn og unge og det at 

skabe noget sammen. Vi skal ik-

ke gøre det mere kompliceret 

end det. Vi samles snart på Fø-

rerstævnet for at sætte retnin-

gen for korpsets fremtid, lad os 

der huske at holde det simpelt. 

Lad os huske, at vi sammen har 

evnen at gøre noget og ikke ba-

re snakke. Lad os huske at vi 

netop ved at handle, oplever at 

blive begejstret af det, der kom-

mer tilbage til os. Lad os i det 

fællesskab definere det, der skal 

til for at rykke os, i den retning 

vi vil gå. 

Spejderhilsen 

Majvi og Mikkel 

Spejderchefer 

 
 KORPSETS BERETNING 2016 

Foto: Astrid Melkær 
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 FREMTIDSTASKFORCE 

Strategiske mål for 

korpset mod 2020 
 

På Førerstævnet inviterer Korps-

rådet alle deltagere til at være 

med på en rejse til korpset anno 

2020. Vi skal i fællesskab arbej-

de på at få sat en retning for 

hvorhen korpset skal gå, og få 

konkretiseret tre tiltag, der skal 

gøres for at nå dette. 

Formålet vil derfor være at få 

sat konkrete handlinger på hvor-

dan Førerstævnet ønsker, at 

korpset skal være organiseret, 

hvilken identitet korpset skal 

have samt hvordan man kende-

tegner Baptistspejdere om 3 år. 

Dette vil dermed sætte retnin-

gen for hvordan Korpsrådet vil 

arbejde på at udvikle korpset i 

de næste år. 

Korpsrådet har nedsat en ar-

bejdsgruppe, kaldet Fremtids-

taskforce, til at arbejde med 

dette til Førerstævnet, og det vil 

være denne gruppe, der står for 

selve processen, som vil foregå 

primært om lørdagen. Opstarten 

af processen skete på dialogda-

gene i januar 2017 og fra de in-

put, der kom derfra, har Frem-

tidstaskforce arbejdet med at 

lave nogle konkrete oplæg til 

debatten og behandlingen på 

Førerstævnet.  

Hvorfor overhovedet gå i gang 

med en strategi? Det handler i 

sin enkelthed om at udvikle 

Baptistspejderne, så vi kan ven-

de udviklingen med faldende 

medlemstal. Det må altid være 

ambitionen, at vi kan nå flere 

spejdere, end vi gør i dag, så 

derfor skal der ses på, hvordan 

vi bedst styrker den ambition. Er 

det ved at gå tættere sammen 

med andre eller ved at satse på 

kerneopgaver? 

Samtidigt ser det ud til at tips-

midlerne bliver mindre og min-

dre og vores økonomi er derfor 

efterhånden vanskelig at få til at 

hænge sammen, især hvis der 

ikke sker en udvikling i med-

lemstal. 

Derfor er det vigtigt at vi bliver 

enige om en retning for korpset, 

som vil sikre en sund udvikling i 

fremtiden. Men hvor vi skal hen 

og hvordan vi skal udvikle os er 

op til Førerstævnet. Alt er mu-

ligt! 
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 U18 

Elsker du at mødes med nye og 

gamle spejdervenner fra hele 

landet? Vil du gerne have indfly-

delse på, hvordan det er at være 

spejder om 5, 10 og 20 år? Har 

du måske ikke helt styr på, hvad 

forskellen er på en vedtægt og 

en bestemmelse? 

Så skal du med på U18-holdet! 

På Førerstævnets U18-hold bru-

ger vi nemlig tid på at sætte fø-

rere under 18 år ind i, hvad det 

vil sige at være på Førerstævne. 

Hvem bestemmer? Hvorfor skal 

jeg være med? Hvornår er noget 

det mest vidtgående forslag? Alt 

det og meget mere vil du få svar 

på, hvis du kommer og hænger 

ud med os! Derudover skal vi 

også lige ud og lufte vores indre 

spejderånd, så husk at pakke 

det gode liggeunderlag. 

Vi starter vores program allere-

de fredag aften kl. 20.00 på Re-

bild Efterskole, og vi glæder os 

til at se en masse førere under 

18! 

Spejderhilsen  

Maiken og Benjamin 

U18-ansvarlige. 
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Udviklingsstrategi 
Forslag: 

Førerstævnet 2017 formulerer en 

udviklingsstrategi med handlings-

punkter for korpset 2017-2020 

lørdag. Korpsrådet forpligtes på 

at fremsætte strategien til vedta-

gelse søndag på Førerstævnet 

2017 og på efterfølgende loyalt 

at implementere det vedtagne. 

 

Motivation: 

På dialogdagene i hhv. Herlev og 

Hellum startede korpset dialogen 

omkring korpsets fremtid. Her 

startede vi med at tale om, hvil-

ke tanker I havde omkring korp-

set fremtid, herunder hvilke tan-

ker korpset har omkring vores 

identitet, specialisering og om vi 

skal tænke os mere sammen 

med de andre spejderkorps. 

Denne dialog vil vi gerne fortsæt-

te på Førerstævnet, og håbe at 

kredsene vil starte snakken inden 

vi mødes i Rebild i slutningen af 

april. 

Derfor ønsker Korpsrådet, at Fø-

rerstævnet 2017 sætter retnin-

gen for udviklingen af korpset 

frem mod 2020 ud fra snak om  

 

korpsets organisatoriske rammer, 

fremtidige identitet samt hvilke 

ting der skal kendetegne korpset 

om tre år. Det er vigtigt, at vi 

som korps bliver bevidste om, 

hvilken fremtid vi ønsker for 

korpset, og at vi aktivt handler 

på at få korpset drejet i den ret-

ning efterfølgende. 

Dette skal også ses i lyset af at 

medlemstallet i korpset de sidste 

mange år har været nedadgåen-

de. Hvis ikke vi aktivt handler, 

risikerer vi at korpset om få år 

ikke længere er eksisterende. 

Samtidig vil en retning for korp-

set også kunne sætte fokus på at 

finde nye måder at supplere 

korpsets økonomi for ikke kun at 

have korpskontingent og tipsmid-

ler at støtte vores økonomi på. 

Det er også ambitionen at udvik-

lingen af korpset vil øge antallet 

af medlemmer, så det dermed 

også styrker økonomien. 

Derfor bringer korpsrådet korp-

sets fremtid til debat, og håber at 

Førerstævnet 2017 gennem 

snakke og workshops, vil være 

med til at finde ud af, hvilken  

 
 INDKOMNE FORSLAG 
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 INDKOMNE FORSLAG 

retning korpset skal gå imod de 

næste tre år. 

Vi skal se på, hvordan vi bedst 

styrker vores ambition om at 

blive flere. Om det er ved at 

gå tættere sammen med an-

dre eller ved at satse på vo-

res kerneopgaver - og hvad 

er de? 
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Korpsets vedtægter, §13, 

stk. 4: 

”Forslag til Førerstævnets be-

handling kan indgives af Korps-

råd, kredse og divisioner eller 

mindst 10 førere i forening. For-

slag skal være indsendt til 

Korpsrådet via korpskontoret jf. 

§19, stk. 1 senest 2 måneder før 

Førerstævnet.” 

Frist for ændringsforslag til 

budget og andre indkomne 

forslag 

Ændringsforslag kan stilles frem 

til afstemningen om søndagen. 

 
 TIDSFRISTER  

Tidsfrister for forslag til Førerstævnets 

behandling og ændringsforslag 
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Markedsløb på 

Førerstævnet 2017  
 

De traditionelle markedsboder 

på Førerstævnet vil i år blive 

konverteret til et løb for alle fø-

rerstævnedeltagere. Vi har prø-

vet at nytænke idéen om mar-

kedsboderne og kombinere det 

med frisk luft.  

Alle udvalg, projekt-/arbejds-

grupper/aktiviteter er inviteret 

og opfordret til at lave en post 

på løbet. Her kan de både vise 

deres arbejde og få inspiration 

fra korpsets medlemmer.  

 

 

 

Løbet vil foregå som et stjerne-

løb, hvor posterne som ud-

gangspunkt vil være udenfor på 

skolens arealer. Det vil foregå 

lørdag kl. 13.00-14.30. Holdene 

vil være blandet imellem kredse-

ne. Dette bliver også en mulig-

hed for at lære nye ansigter at 

kende. 

Vi håber, at I vil tage godt imod 

vores nye ide og medbringe 

masser af input til alle posterne. 

 
 MARKEDSLØB 
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Korpsrådet indstiller, at Fø-

rerstævne 2018 afholdes på 

Rebild Efterskole i weeken-

den den 14.-15. april 2018. 

Førerstævnet planlægges i et 

samarbejde mellem en pro-

jektgruppe og Korpsråd. 

 
 NÆSTE FØRERSTÆVNE 

F
o
to

: 
A
s
tr

id
 M

e
lk

æ
r 

 



21 

 

Forretningsorden for 

Førerstævnet 
 

1. Indkaldelse 

Førerstævne afholdes 1 gang 

årligt jf. vedtægternes § 13. Fø-

rerstævnet er korpsets øverste 

myndighed. 

Førerstævnet indkaldes af 

Korpsrådet gennem Korpsnyt og 

skal være bekendtgjort senest 2 

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 diri-

genter, referenter, stem-

meudvalg m.v.) 

2. Korpsets beretning, fore-

læggelse og debat. 

3. Godkendelse af regnskab. 

4. Valg. 

5. Behandling af indkomne 

forslag. 

6. Forelæggelse og godken-

delse af budget, herunder 

fastsættelse af korpskon-

tingent. 

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 

 
 FORRETNINGSORDEN  
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forretningsmødet afvikles i god 

ro og orden. 

 

4. Referenter 

Referenterne vælges af forret-

ningsmødet efter indstilling fra 

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 tvivlsspørgsmål 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  

vicespejderchef 

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. 

 
 FORRETNINGSORDEN  
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Kandidater kan opstilles frem til 

søndag kl. 9.00 til en af forret-

ningsmødets dirigenter.  

 

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 Fører-

stævnet i Rebild den 29. april 

2017. 

 
 FORRETNINGSORDEN 
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Tid 
Skolen er åben fra fredag den 

28. april kl. 20.00. 

Officiel start er lørdag den 29. 

april kl. 09.00. 

Officiel afslutning er søndag den 

30. april kl. 15.30 (Nærliggende 

kredse skal dog påregne lidt op-

rydningsopgaver til ca. kl. 

16.00). 

 

Sted 
Rebild Efterskole 

Himmerlandsvej 83 

 9520 Skørping 

www.rebildefterskole.dk    

 

Overnatning 
Der er flere muligheder for over-

natning. 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. 

U18-holdet vil overnatte ude. 

Har du ønsket at overnatte på 

elevværelse, skal du medbringe 

lagen og sovepose. Nøglen vil 

blive udleveret ved ankomst. 

Pris 
Det koster 375 kr. at deltage på 

førerstævnet. 

Der er i år mulighed for delta-

gelse kun lørdag til 275 kr. 

Morgenmad lørdag kan tilkøbes 

for 30 kr. 

Overnatning på elevværelse på 

dobbeltværelse koster 50 kr. pr. 

person og enkeltværelse koster 

100 kr. 

Ved for sen tilmelding (efter 6. 

april) tillægges et gebyr på 100 

kr. 

Ved evt. framelding tilbagebeta-

les 75% af indbetalt deltagerge-

byr. Dog kun ved framelding se-

nest den 20. april. 

 

Forplejning 
Al forplejning undtaget morgen-

mad lørdag er inkluderet i delta-

gerprisen. Gælder både for hele 

stævnet og kun lørdag. 

Al spisning foregår i spisesalen 

samt på terrassen. Husk krus. 

Fredag aften vil der være mulig-

hed for at købe pølsehorn og 

pizzasnegle samt kaffe, te og 

 
 PRAKTISKE OPLYSNINGER 
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sodavand. Under stævnet er der 

kaffe og te til rådighed. Der vil 

være mulighed for at købe lidt 

sødt i slikbutikken under stæv-

net. 

 

Mødeform og  

aktiviteter 
Forhandlinger og debat vil fore-

gå i hallen.  

Lørdag over middag vil der være 

markedsløb for alle. Markedslø-

bet foregår udendørs. 

Lørdag aften er der festaften 

med Oscarfest. Husk gallatøjet! 

Kl. 23.00 er der en speciel akti-

vitet med Rold Event for U18. 

Søndag morgen er der morgen-

motion for de morgenfriske. Til-

melding på stævnet lørdag. 

 

Medbring 
Krus og drikkedunk 

Kontanter til korpsbutikken og 

slikbutikken 

Tøj til både indendørs og uden-

dørs aktiviteter 

Spejdersangbogen 

Tøj til morgenmotion 

Førerstævnehæfte 

Gallatøj til festaften 

Kredsen medbringer nypudset 

fane(r). Der vil være opstilling af 

faner lørdag kl. 8.45. 

 

Sekretariat 
Før Førerstævnet 2017 kan du 

kontakte sekretariatsleder Ca-

milla Gaarden på 

mail@familiengaarden.dk, eller 

korpsrådets styregruppe 

event@dbs.dk, eller Ann Bids-

trup Lebech på korpskontoret, 

dbs@dbs.dk.  

Sekretariatet vil være åbent ved 

skolens hovedindgang i forbin-

delse med ankomst fredag aften 

og lørdag morgen. Efter fører-

stævnets officielle åbning vil det 

være at finde i hallen. 

Under stævnet kan sekretariats-

leder Camilla Gaarden kontaktes 

på tlf. 51 21 89 19 
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 PRAKTISKE OPLYSNINGER 

Hjemmeside 
Se mere på førerstævnets hjem-

meside http://fst.dbs.dk 

 

Rygning 
Der er rygeforbud på skolens 

område. Der vil blive henvist til 

afmærket rygeområde ved an-

komst.    

AL rygning SKAL foregå på dette 

område. 
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