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Kære førerstævnedeltager 

Korpsrådet glæder sig til dette 

års Førerstævne og ser frem til, 

at vi skal være samlet omkring 

arbejdet med korpsets nye stra-

tegi. Korpsrådet har været rundt 

og besøge næsten alle kredse i 

løbet af 2017 og har på den må-

de fået gode input til strategien, 

og ikke mindst, så er den allere-

de begyndt at ”leve” ude i kred-

sene. Tak for modtagelsen til jer 

alle. En stor tak til kredsene for 

tilkendegivelser af opbakning til 

Korpsrådets arbejde i 2017 

Vi glæder os også til at skulle 

præsentere de tiltag med ompri-

oritering og omstrukturering, 

som Korpsrådet har arbejdet 

med i 2017. Et nyt tiltag for at 

komme til næste niveau som 

korps, er at vi har tilknyttet en 

konsulent, som skal være med 

til at få strategien til at udmønte 

sig i flere glade baptistspejdere 

ude i kredsene. 

”Hvordan er dette års Fører-

stævne så anderledes end de fo-

regående år?” 

I år har du særlig stor indflydel-

se på korpsets fremtid. Vi skal  

 

ikke alene stemme om, hvem 

der skal sidde i Korpsrådet og 

som spejderchefer, og dermed 

skal implementere korpsets 

strategi. Vi skal også sammen 

diskutere den samlede strategi 

og hvordan vi nu kommer vide-

re. Ved at deltage aktivt i dis-

kussionerne på Førerstævnet 

kan du være direkte med til at 

præge fremtiden i vores dejlige 

korps. 

Der skal lyde en stor tak og ros 

til projektgruppen bag dette års 

Førerstævne. Tak for, at vi igen i 

år har de bedste rammer for Fø-

rerstævnet, og tak til Annette 

Olesen for igen i år at koordine-

re hele arbejdet omkring stæv-

net. 

Så ”Kom Kammerater - så stem-

mer vi i”. Kom og giv din me-

ning til kende. Vær med til at 

gøre debatterne om de spæn-

dende nye tiltag, vi sammen 

skal stemme om til dette års Fø-

rerstævne, spændende og ud-

viklende. 

Spejderhilsen 

Korpsrådet 

 
 VELKOMMEN 
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 STÆVNEPROGRAM 

Fredag den 13. april 

20.00 Skolen er åben 

21.00 U18 mødes  

Lørdag den 14. april 

8.00-8.45  Morgenmad 

9.00-9.30 Åbning og andagt 

9.30-11.00 

Forretningsmøde 

Pkt. 1 Konstituering 

Pkt. 2 Forretningsorden 

Pkt. 3 Beretning 

11.00-12.00 
Strategien i fokus –  

oplæg v. Konsulent Thomas Stenholt  

12.00-13.00 Frokost 

13.00-15.00                 
Markedsløb –  

Ude med alle udvalg/arbejdsgrene som poster.  

15:00-15:30 Kaffepause 

15.30-18.00                    
Konkrete tiltag til strategien -  

foregår i værksteder  

18.00-19.00                   Pause (tid til at rejse telt og finde værelser) 

19.00-20.00 Aftensmad i hallen efterfulgt af festaften  

20.00-21.30  Festaften 

21.30-22.30 Aftenservering, spil og hygge 

22.30 

Mere for U18 

Mere for øvrige i hallen 

Frit samvær med spil og hygge 
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 STÆVNEPROGRAM 

Søndag den 15. april 

7.00 Morgenmotion 

8.00-8.45 Morgenmad 

9.00-9.45 Andagt med nadverstund 

9.45-10.45  

Forretningsmøde 

Pkt. 4 Regnskab 2017 

Pkt. 5 Valg 

10.45-11.00 Pause 

11.00-12.00 

Forretningsmøde 

Pkt. 6 Behandling af indkomne forslag 

Pkt. 7 Budget 

12.00-12.45 Frokost 

12.45-14.00 

Forretningsmøde 

Pkt. 7 Budget – fortsat 

Pkt. 8 Næste Førerstævne 

Pkt. 9 Eventuelt 

14.00-14.30 Afslutning 

14.30 Kaffe & oprydning 



7 

 

Dagsorden for 

Førerstævnet 2018 
 

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. Frem-

læggelse og debat 

 

4. Regnskab 2017 

 

5. Valg 

A. Valg til Spejderchef 

B. Valg til Vicespejderchef 

C. Valg til Korpsrådsformand 

D. Valg til Korpskasserer 

E. Valg til Korpsråd 

 
 

 

6. Behandling af indkomne  

     forslag: 

A. Forslag om afhændelse af 

    lokaler på Gl. Gugvej 

B. Forslag om differentieret 

    korpskontingent 

C. Forslag om Centerlejr på 

    Øksedal 2020 

 

7. Budget 

A. Revideret budget 2018 

B. Budget 2019 

 

8. Næste Førerstævne 

A. Korpsrådet inviterer  

 

9. Eventuelt 

 

 
 DAGSORDEN 
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2017 blev et aktivt og begiven-

hedsrigt år i vores korps. Ugent-

ligt viser førerne begejstringen 

ved spejderlivet igennem en stor 

indsats, når de laver spejdermø-

der, arrangerer ture eller bare er 

til stede og giver en hjælpende 

hånd. Også korpsets udvalg gør 

et stort arbejde, når opgaver 

skal løftes. Fra Korpsrådet vil vi 

gerne sige TAK for det store ar-

bejde, som bliver udført lokalt af 

kredsene og nationalt af vores 

udvalg.  

 

Hvor er korpset så nu? 
Et lille korps med en masse god 

energi og begejstring. Vi har 

haft mod på at sætte en strategi 

i gang i korpset, starte to nye 

kredse - Hollufgårdspejderne i 

Odense og Nørrebrospejderne i 

København, Holbæk og Reg-

strupspejderne har indviet 

”Grønne Hjerte”, deres gave til 

lokalsamfundet, Vrå kreds viser, 

at man kan lave et stærkt arbej-

de i et lille lokalsamfund og Je-

rup kreds viser, at man sagtens 

kan vokse markant i en lille 

landsby. Det er blot nogle af de 

mange stærke eksempler, der 

viser, at begejstringen er derude 

i korpset. Vi giver styrke til at 

gøre en forskel, som er vores 

nye vision, og netop begej-

stringen, i spejderarbejde rundt 

i landet, viser dette. 

 

Førerstævnet 2017 
På Førerstævnet vedtog vi nogle 

sætninger, som skulle igangsæt-

te vores nye strategi mod et 

stærkere korps i 2020. Proces-

sen var kort, men der kom man-

ge gode inputs, som medførte 

en bredt formuleret strategi med 

tre væsentlige afsæt: Vi skal bli-

ve bedre til at fortælle om hvem 

vi er, vi skal fokusere på aktivi-

teter, der tager afsæt i fælles-

skab, friluftsliv og udfordringer 

af spejdernes grænser og vi skal 

samarbejde både nationalt og 

lokalt. Siden Førerstævnet 2017 

er der arbejdet på at gøre stra-

tegien mere konkret. Vi har fun-

det en konsulent, som skal hjæl-

pe os med at nå vores mål og 

sammen med alle i korpset om-

sætte strategien til konkrete til-

tag, som er tilpasset de enkelte 

kredse, da spejderarbejdet har 

mange former i vores korps.  

 
 KORPSETS BERETNING 2017 
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Spejdernes Lejr 2017 
Det var vådt og mudret, men 

heldigvis er spejdere altid be-

redte, også på dårligt vejr, så 

selvom ugen var præget af våde 

soveposer og gummistøvler, op-

levede spejderne at være en del 

af noget større. Det giver et helt 

særligt sus i maven, at være 

blandt tusindvis af deltagere, 

heriblandt internationale spejde-

re, og opleve Danmarks stærke-

ste fællesskab. Der var mange 

aktiviteter for alle aldersgrup-

per, fokus på bæredygtighed, 

samt nye tiltag som Fablab med 

3D printning mv. Spejderne 

havde også mulighed for at be-

søge Sønderborg By, og om-

vendt var lejren åben, så andre 

kunne opleve en spejderlejr la-

vet af de 5 spejderkorps i fæl-

lesskab. For det var netop lavet 

af os alle, hvor også mange fra 

vores korps bidrog med at løse 

store opgaver. 

 

Uddannelse for livet 
Spejder er uddannelse for livet, 

som giver mod, og derfor bliver 

træning af spejdere prioriteret 

højt i korpset. De værktøjer, 

som førertræningen giver til vo-

re spejdere på de enkelte trin i 

vores uddannelsessystem, er 

med til at udvikle vores spejde-

re, så de forhåbentlig en dag 

selv kan lære fra sig med de 

samme værktøjer. 

Brownsea er en populær træning 

til vores unge spejdere og er 

der, hvor de fleste af vores spej-

dere møder andre unge spejdere 

i en træning i vores korps for 

første gang. Ligeledes bliver 

Brownsea stedet, hvor spejdere 

møder dem, som de måske se-

nere skal på Roland sammen 

med. Det er et vigtigt element i 

spejderlivet, at spejderne i en 

tidlig alder skaber sig et natio-

nalt netværk. Det er derfor også 

en glæde, at Stabsuddannelsen 

blev gennemført til at træne go-

de folk til fremtidige træninger 

samt at Førertræningsudvalget 

fandt stabe til både Specialfører-

træning og Gilwelltræning. Især 

Specielførertræningen er et 

unikt tilbud for os og viser, at vi 

har høje ambitioner for træning-

en af vores ledere. Desværre 

blev årets Rolandlejr ikke til no-

get, og selvom dette er ærger-

ligt, glæder vi os over, at kunne 

 
 KORPSETS BERETNING 2017 
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samle endnu flere spejdere til 

Rolandlejr 2018. 

 

Udvikling af kredsene 
I foråret 2017 blev der afholdt 

kredsinspirationsdag, hvor man-

ge kredse deltog for at blive ud-

fordret og klogere på, hvordan 

man kan styrke arbejdet lokalt. 

Det var en god dag med masser 

af inspiration og glæde omkring 

at udvikle arbejdet i kredsene. 

Denne type af udviklingsdage vil 

Korpsrådet gerne tilbyde igen, 

da vi kunne se, at det gav rigtig 

meget til kredsene at deltage. 

 

Øksedal 
Øksedal danner rammen om de 

fleste af vores førertræninger. 

Øksedal er et alsidigt trænings-

center, som kan rumme flere 

forskellige træninger, og fordi 

pladsen er til det, kan der hel-

digvis også være plads til mange 

på samme tid. Øksedal skal og-

så løbende vedligeholdes. Tidlig-

ere er der etableret ovenlysvin-

duer i spisesalen og sidste år 

stod en del af taget så for tur. 

Det er rart, når Øksedal bruges 

af korpset selv. Glæden ved Øk-

sedal, når ud over vores egne 

korpsrammer og igen sidste år 

kunne det ses, at Øksedal har 

været meget udlejet til arrange-

menter uden for korpset, både i 

spejdersammenhæng, til er-

hverv og til private.  

Derfor er det også vigtigt, at når 

Øksedaludvalget kalder til ar-

bejdsweekender, så bakkes der 

op om disse, for at blive ved 

med at vedligeholde og udvikle 

Økseldal. Det er vore alles sted, 

som vi skal blive ved med at 

værne om og udvikle på, såle-

des at det kan blive ved med at 

bringe glæde i vores korps, og 

til de, som på anden vis, lejer 

sig ind.  

 

Samarbejde om  

administration 
Færre medlemmer, kombineret 

med en reduktion i vores udlod-

ningsmidler, betød at Korpsrådet 

besluttede, at fuldtidsstillingen 

på korpskontoret i Aalborg måt-

te ophøre. Dette var en hård be-

slutning, men nødvendig i håb 

om at få de økonomiske res-
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sourcer i korpset til at hænge 

sammen. I løbet af processen, 

med at tilpasse administrations-

omkostningerne, åbnedes der en 

dør for at igangsætte et samar-

bejdet om administration med 

vores venner hos KFUM-

spejderne. Desværre medførte 

dette at vi måtte sige farvel til 

Ann Bidstrup, vores medarbej-

der igennem 5 år, samt at sam-

arbejdet med Baptistkirken, om-

kring bogholder Ulla Holm, også 

ophørte. Begge to medarbejdere 

som har brændt for spejder-

korpset, og som skal have stor 

tak for indsatsen gennem årene. 

Skridtet, med at indlede et sam-

arbejde med KFUM-spejderne, 

tog Korpsrådet med afsæt i stra-

tegien fra Førerstævnet om me-

re samarbejde nationalt for at 

udnytte hinandens stærke sider. 

For at skabe det bedste grund-

lag for dette, blev der udarbej-

det en partnerskabsaftale, hvor 

rammerne for administration, 

men også muligheden for spar-

ring med konsulenter hos KFUM-

spejderne, indgår. Dette part-

nerskab forventer Korpsrådet vil 

bringe mere med sig, og per-

spektiverne i dette er, at vi kan 

udnytte hinanden i at udvikle 

begge korps. 

 

Kommunikation og IT  
KOM-IT har i processen, med at 

få overdraget det tekniske på 

korpskontoret, været en stor 

hjælp. De skal have en ekstra 

stor TAK for deres indsats. Der-

udover har KOM-IT i det for-

gangne år sørget for hjemmesi-

den ”Spejderbogen” med både 

sangbog og mærkebog, og de 

har sørget for at få alt på plads 

omkring genoptrykningen af 

1989 sweateren ”SCOUT Style” 

med pangfarverne. Korpset er 

med andre ord blevet retro. 

KOM-IT har startet arbejdet med 

at få digitaliseret vores ældre 

billedmateriale, således at der i 

forbindelse med korpsets 90 års 

jubilæum i 2020 udkommer en 

samling af ældre film og bille-

der.  

 

Vi rækker ud 
I år har der med kort tids mel-

lemrum været verdenskonferen-

ce først i WOSM og senere i 

WAGGGS. Det er en stor ople-
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velse, at være en del af den ver-

densbevægelse, som spejderne 

er. På verdenskonferencerne bli-

ver der vedtaget, hvilke arbejds-

områder og indsatser, som de 

enkelte medlemmer skal arbejde 

videre med i de kommende år. 

International Udvalg har beslut-

tet at nedsætte en patrulje, som 

skal arbejde med arbejdsstof fra 

verdensorganisationerne, så det 

bliver lettere tilgængeligt for de 

enkelte kredse. Ud over Ver-

denskonferencerne har der også 

været MOOT på Island i år, som 

også er en stor begivenhed og 

igen tiltrak en pæn del Baptist-

spejdere.  

 

I 2017 sendte YEGO ungdomsle-

dere til Rwanda. Projektet i 

Rwanda har været med til at un-

dervise unge enlige mødre samt 

ungdomsledere i kirken om inte-

gration af mødrene i samfundet 

igen, efter at være blevet ud-

stødt, fordi de har fået barn 

udenfor ægteskabet. Dette er et 

rigtigt godt projekt, og det er 

dejligt at få beretninger fra 

Rwanda om, hvordan livet for de 

unge mødre forbedres. Korpset 

ønsker at støtte op om et pro-

jekt som dette, som er med til 

at forbedre livet for udsatte afri-

kanske kvinder, og fordi det er 

med til at undervise unge men-

nesker om respekt og ansvar for 

hinanden. Dette projekt er 

blandt andet også blevet rost af 

Dansk Ungdoms Fællesråd og 

det er flot at se, hvad YEGO tea-

met har fået udført.  

 

Danmarks stærkeste 

fællesskab er mere end 

blot en lejr 
Korpset er en del af foreningen 

”Spejderne” og her med til at 

sætte dagsordenen for spejder-

bevægelsen i Danmark og med 

til at udforme de aktiviteter, 

som foreningen udbyder. De 5 

spejderkorps, som sammen dan-

ner foreningen ”Spejderne”, har 

til mål at flere skal opleve spej-

derlivet. Selvom spejderkorpse-

ne er forskellige, så fortsætter 

de med at være nysgerrige på 

hinanden. Dette gælder alt fra 

værdier til arbejdsmetoder. Vi er 

et lille korps, men vi formår at 

flytte os og udvikle os. Holbæk 
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og Regstrupspejdernes projekt 

’Grønne hjerte’, Specialførertræ-

ningen og YEGOs projekt er em-

ner, som blandt andet er med til 

at give genlyd i dette samarbej-

de.  

 

Hvor er vi på vej hen? 
Rammerne for strategien er net-

op blevet sat igennem visionen, 

missionen og værdierne. Visio-

nen er at Vi giver styrke til at 

gøre en forskel igennem vores 

mission at ”udvikler robuste 

mennesker gennem udfordring-

er, friluftsliv og sunde fællesska-

ber” og vores værdier er Ansvar, 

Respekt og Mod.  

 

 

Selve handlinger bag dette skal 

nu findes i en proces, hvor vi 

sammen i korpset skal finde 

svaret. Vi er trukket i arbejds-

tøjet med jer for ingen skal stå 

alene. Ingen kan bygge en lejr-

plads selv. Gør vi det til gen-

gæld sammen, så kan vi bygge 

en hel lejr på en dag. Vi kan 

være stolte af vores udvalgs 

hårde arbejde, og vi kan være 

stolte, når kredsene går forrest 

og laver markante aftryk lokalt. 

Vi kan og vil noget med vores 

spejderkorps! Husk dette, når vi 

om lidt mødes til Førerstævne 

2018. 

Spejderhilsen på  

Korpsrådets vegne 

Majvi & Mikkel 
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 MEDLEM AF KORPSRÅDET? 

Praktisk information i 

forhold til at være med-

lem af Korpsrådet  
 

Korpsrådet er korpsets 

"bestyrelse" og styrer korpset 

som organisation mellem gene-

ralforsamlingerne 

(Førerstævnerne). Derfor er ar-

bejdet i Korpsrådet af strategisk 

karakter, hvor der skal tænkes 

langsigtet og i rammer og struk-

turer for hele korpset og ikke i 

direkte udførende opgaver. I 

betragtning af korpsets størrelse 

vil der dog også løses opgaver i 

Korpsrådet, hvor man kan være 

direkte kontaktperson til udfø-

rende udvalg og projektgrupper. 

Ofte vil man også skulle ud at 

finde folk til at løse opgaver, 

som Førerstævnet eller Korpsrå-

det selv har besluttet. Ansvaret 

for det fælleskorpslige samar-

bejde ligger også i Korpsrådet 

ved at udpege kompetente re-

præsentanter til fællesråd og 

fælleskorpslige bestyrelser og 

arbejdsgrupper.  

Der forventes at man deltager 

aktivt i korpsrådsmøder og på 

Førerstævne. Der er 3 årlige 

korpsrådsmøder, samt møder på 

fællesudvalgsweekend, Spejder-

nes årsmøde og Førerstævnet. 

Derudover er der yderligere et 

par skype møder. 

 

Opgaver 
De 10 medlemmer af Korpsrådet 

er inddelt i styregrupper, alle 

med reference til Korpsrådet. 

Grupperne er sammensat efter 

medlemmernes mål og ønske for 

arbejdet i Korpsrådet. Der er 3 

tilknyttet hver gruppe. Gruppen 

er samtidig kontakt til udvalg 

og/eller samarbejdspartnere.  

Formålet med strukturen:  

• Kontinuitet (for den 2 årige 

valgperiode) 

• Fordele arbejdsbyrden i 

Korpsrådet og målrette 

indsatsen for det enkelte 

korpsrådsmedlem 

• Bedre oplæg til korpsråds-

møderne (emner til orien-

tering, debat, beslutnin-

ger) 

• Sikre der er en rød tråd 

igennem arbejdet  
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 MEDLEM AF KORPSRÅDET? 

De 6 styregrupper  
Forretningsudvalget - daglig 

drift, kommunikation og kontakt 

til foreningen Spejderne samt 

kontakt til Kommunikationsud-

valget  

Eksterne relationer - kontakt 

til eksterne relationer.  

Events - Førerstævne, Dialog-

dag og andre events, kontakt til 

Rover og Joti   

Økonomi – Regnskab, budget, 

statistik, medlemsregistrering 

samt kontakt til Øksedal udval-

get.  

 

Kredsfokus – Kreds og Divisi-

ons kontakt samt arbejde med 

kredsudvikling 

Udvikling – udvikling af korpset 

samt kontakt til Førertrænings-

udvalget.  

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. 

Har du spørgsmål til posterne 

som Spejderchef, Vice-

spejderchef, Korpskasserer eller 

Korpsrådsformand er du vel-

kommen til at kontakte de sid-

dende på posterne. 

Foto: Astrid Melkær Andersen 
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Forslag A 

Afhændelse af lokaler 

på Gl. Gugvej 
 
Forslag:  

Korpsrådet foreslår at Førerstæv-

net giver Korpsrådet mandat til 

at undersøge mulighederne for et 

salg og dermed afhænde ejen-

dommen på Gammel Gugvej.  

Motivation: 

Korpsrådet respekterer de afta-

ler, som korpset har indgået med 

BiD. Korpsrådet vil se på mulig-

hederne for et salg og dermed 

afhændelse af ejendommen på 

Gammel Gugvej. Dette kræver, 

at der blandt andet også findes 

en løsning på korpsbutikken og 

på kontorpladsen til BiD. Det er 

således først, når der er indgået 

aftale omkring aktiviteterne på 

Gammel Gugvej, at et salg af 

ejendommen kan blive aktuelt. 

Det mandat som Korpsrådet får 

giver dermed Korpsrådet mulig-

hed for at undersøge muligheder-

ne for et salg samt for at sælge 

ejendommen. Et evt. provenu 

ved et salg foreslås geninvesteret 

på Øksedal efter Førerstævnets 

inputs til dette. 

Forslag B 

Differentieret korpskon-

tingent 
 

Forslag:  

Korpsrådet foreslår, at korpskon-

tingentet for medlemmer under 7 

år, svarende til familiespejd- og 

klyngespejdere, fra 2019 skal 

være på 50 % af korpskontin-

gentet for medlemmer på 7 år og 

derover. 

Motivation: 

Korpsrådet har igennem dialog 

med flere kredse forstået, at det 

er en udfordring at få medlem-

mer af familiespejd til at betale 

fuldt kontingent, idet der ofte er 

tale om en mindre mødefrekvens 

og aktivitetstilbud til spejderne i 

aldersgruppen under 7 år. Da der 

samtidigt ikke er væsentlige 

korpstilbud for børn i den alder, 

er det foreslåede årlige korps-

kontingent sat til at dække de 

udgifter, som vi har til kontingen-

ter til eksterne foreninger samt 

et rimeligt bidrag til drift af korp-

set. Dette vil også være med til 

at bidrage med et mere retvisen-

de billede af medlemmer under 

30 år, hvis alle familiespejd- og 

 
 INDKOMNE FORSLAG 
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 INDKOMNE FORSLAG 

klyngespejdere fremadrettet be-

taler kontingent og dermed kan 

tælles med i korpsstatistikken. 

 

Forslag C 

Centerlejr 2020 
 

Forslag:  

Korpsrådet foreslår at der etable-

res et centerlejrudvalg til at af-

holde en centerlejr i uge 28 på 

Øksedal i 2020 i anledningen af 

90 års jubilæum samt at det un-

dersøges, hvorvidt der er behov/

tilslutning til tilbagevendende 

centerlejre på Øksedal. 

 

Motivation:  

Korpsrådet respekterer, at der 

ikke længere skal afholdes 

korpslejre, idet vi har forpligtet 

os til at bakke op om Spejdernes 

lejr. Men for jævnligt at give mu-

ligheden for at invitere spejdere 

fra korpset til Øksedal til lejre 

fremadrettet, ønsker vi at under-

søge muligheden for at lave et 

centerlejrkoncept. Første lejr skal 

være i 2020 i anledningen af 

korpsets 90 års jubilæum, og det 

vil være oplagt at lavet et kon-

cept, hvor kredsene kan invitere 

nabogrupper/venskabsgrupper 

med fra andre korps for netop at 

signalere, at vi er en del af et 

større fællesskab. 

 
 NÆSTE FØRERSTÆVNE 

Korpsrådet indstiller, at Fø-

rerstævne 2019 afholdes på 

Tølløse Privat- og Efterskole i 

weekenden d. 4.-5. maj 

2019.  

Førerstævnet planlægges i et 

samarbejde mellem projekt-

gruppe og Korpsråd. 
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Foto: Astrid Melkær Andersen 

 
 U18 

Synes du, at det er fedt at mø-

des med nye og gamle spejder-

venner fra hele landet? Vil du 

gerne have indflydelse på, hvor-

dan det er at være spejder om 

5, 10 og 20 år? Har du måske 

ikke helt styr på, hvad forskellen 

på en vedtægt og en bestem-

melse er? 

Så skal du med på U18-holdet! 

På U18-holdet bruger vi tid på at 

sætte førere under 18 år ind i, 

hvad det vil sige at være på Fø-

rerstævne. Hvem bestemmer? 

Hvorfor skal jeg være med? 

Hvornår er noget det mest vidt-

gående forslag? Alt det og me-

get mere vil du få svar på, hvis 

du kommer og hænger ud med 

os! Derudover skal vi også luftes 

en smule, så husk at pakke lig-

geunderlaget og vandreskoene, 

fordi det bliver fedt! 

Vi starter vores program allere-

de fredag aften kl. 21.00 på Re-

bild Efterskole, og vi glæder os 

til at se dig! 

Spejderhilsen 

Roverudvalget  
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Igen i år forsøger vi os med et 

markedsløb på Førerstævnet – 

for at få noget frisk luft, lære 

nye ansigter at kende og høre 

nyt fra alle korpsets udvalg, ar-

bejdsgrupper og samarbejdspar-

ter. 

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. 13.00-15.00. Holdene 

vil være de patruljer, førerstæv-

nets deltagere inddeles i på hele 

stævnet. 

Kom kammerater og deltag ak-

tivt med dine input til alle post-

erne. 

 
 MARKEDSLØB 2018 

 
 TIDSFRISTER  

Tidsfrister for forslag til Førerstævnets 

behandling og ændringsforslag 

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. 

 

Tidsfrist for opstilling til 

korpsrådet 

Søndag den 15. april 2018, 

kl. 9.00 
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Næste skridt på vejen mod et stærkere korps 

 
 STRATEGI 

F
o
to

: 
A
s
tr

id
 M

e
lk

æ
r 

 

På stævnet vil der lørdag efter-

middag være forskellige værk-

steder omkring konkrete tiltag 

for at arbejde videre med stra-

tegien mod at gøre Baptistspej-

derne stærkere i 2020. Vi har nu 

fået formuleret en ramme og en 

retning for vores arbejde igen-

nem vision, mission og værdier, 

og vi skal på stævnet arbejde 

med konkrete handlinger til at 

sætte indholdet for strategien. 

Vision: 
Vi giver styrke til at gøre en forskel 

Mission: 
Vi udvikler robuste mennesker gennem 

udfordringer, friluftsliv og sunde fællesskaber 

 

A 
 

Vi tager ansvar 
for os selv, for 
at finde vores 

tro, for at passe 
på hinanden og 
den verden vi 

lever i. Vi giver 
børn og unge 
ansvar, så de 

bliver bedre ru-
stet til livet. 

 

R 
 

Vi har respekt for 
hinanden og det 

enkelte menneske, 
og ser værdien I 
forskelligheder. 

 

M 
 

Vi giver mod til at 
tage standpunkt, 
rykke grænser og 
gøre en forskel. 
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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 

forretningsmødet afvikles i god 

 
 FORRETNINGSORDEN  
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ro og orden. 

 

4. Referenter 

Referenterne vælges af forret-

ningsmødet efter indstilling fra 

Korpsrådet. Referatet skal und-

erskrives 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  

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 i forretningsordenen 

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 Rebild d. 14. 

april 2018. 

 
 FORRETNINGSORDEN 

Foto: Astrid Melkær Andersen 
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 KORT OVER SKOLEN  
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Tid 
Skolen er åben fra fredag d. 13. 

april kl. 20.00 

Officiel start er lørdag d. 14. 

april kl. 9.00 

Officiel afslutning er søndag d. 

15. april kl. 14.30 (Nærliggende 

kredse skal dog påregne lidt op-

rydningsopgaver til ca. kl. 

15.30). 

 

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, hvil-

ken overnatningsform, du øn-

sker. Har du ønsket at overnatte 

ude eller i klasseværelse, skal 

du huske underlag og sovepose. 

U18-holdet  overnatter ude. Har 

du ønsket at overnatte på elev-

værelse, skal du medbringe la-

gen og sovepose. Nøglen vil bli-

ve udleveret ved ankomst. 

Pris 
Det koster 400 kr. at deltage på 

Førerstævnet. 

Morgenmad lørdag kan tilkøbes 

for 35 kr. 

Overnatning på elevværelse på 

dobbeltværelse koster 50 kr. pr. 

person og enkeltværelse koster 

100 kr.  

Ved for sen tilmeldelse (efter 

23. marts) tillægges et gebyr på 

100 kr. 

Ved evt. framelding tilbagebetal-

es 75 % af indbetalt deltagerge-

byr. Dog kun ved framelding se-

nest den 6. april. 

 

Forplejning 
Al forplejning undtaget morgen-

mad lørdag er inkluderet i delta-

gerprisen. Gælder for hele stæv-

net. Spisning foregår i spisesa-

len samt på terrassen. Husk 

krus. 

Under stævnet er der kaffe og te 

til rådighed. Der vil være mulig-

hed for at købe lidt sødt i slikbu-

tikken under stævnet. 

 

 
 PRAKTISKE OPLYSNINGER 
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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 i 

hallen. Aftenen starter med spis-

ning, hvorefter der er fest og 

sjov fra scenen. De enkelte pa-

truljer har i løbet af lørdagen 

forberedt indslag til festaftenen. 

Efter servering vil der være 

sammenrystning og hygge i hal-

len. Der vil være særskilt pro-

gram for U18. 

Søndag morgen er der morgen-

motion for de morgenfriske. Til-

melding på stævnet lørdag. 

 

Medbring 
Krus og drikkedunk 

Evt. kontanter til korpsbutikken 

og slikbutikken, der kan også 

betales med mobile pay 

Tøj til både indendørs og uden-

dørs aktiviteter 

Spejdersangbogen 

Tøj til morgenmotion 

Førerstævnehæfte 

Kredsen medbringer nypudset 

fane(r). Der vil være opstilling af 

faner lørdag kl. 8.45. 

 

Sekretariat 
Før Førerstævnet 2018 kan du 

kontakte sekretariatsleder An-

nette Olesen på aolesen@dbs.dk 

eller Korpsrådets styregruppe 

event@dbs.dk.  

Sekretariatet vil være åbent ved 

skolens hovedindgang i forbind-

else med ankomst fredag aften 

og lørdag morgen. Efter Fører-

stævnets officielle åbning vil det 

være at finde i hallen. 

Under stævnet kan Dorte 

Brændholt kontaktes på tlf. 52 

19 30 56 

 

Førerstævneindsamling 
Som altid vil der være en ind-

samling, og pengene går i år til 

en ny shelter på Øksedal. I er 

velkomne til at komme med sjo-
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ve indslag ved indsamlingen. 

 

Hjemmeside 
Se mere på Førerstævnets 

hjemmeside 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. 

Foto: Astrid Melkær Andersen 
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