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REFERAT AF KORPSRÅDSMØDE 1. FEBRUAR 2014 PÅ HOLMEN, KØBENHAVN 

 

 

Til stede: Stine Algot Nielsen (SA), Signe Lund Christensen (SLC), Niels Dam (ND), Sarah Basnov (SB) – kom kl. 17, 

Kathrine Færløv Christensen (KF), Connie Schneider (COS), Christine Strøm (CHS) og Ann Bidstrup Lebech (AB) 

 

0. Indledning og 5 fantastiske minutter 

Indledning ved SLC: At hjælpe er at forstå! 

Gode historier blev delt. 

 

1. Formalia 

a. Godkendelse af dagsorden 

Godkendt. 

 

b. Godkendelse af referat fra KR-møde 22.-24. November 2013 

Godkendt. 

 

2. Dialogdage 

a. Evaluering 

Referat af dagene skal sendes ud til kredsene. 

Deltagerne var glade for dette nye tiltag, og der blev udtrykt ønske om, at dagene kan gentages 

årligt. 

Det var godt at holde dagene regionalt - de kunne evt. afholdes i umiddelbar forbindelse med 

divisionsførertingene. 

Godt at være fleksibel i forhold til programmet på en måde, hvor mødelederne tager højde for de 

behov, som deltagerne udtrykker/sidder med. 

Der kan evt. arbejdes med debatformen – forskellige former. 

Det har været positivt, at KR og KK har været på dubberne i forhold til information om møderne. 

Det kan overvejes, om Kredsledelsessamlingen fremover kan slås sammen med dialogdagene. 

Udvalgene kunne også være en del af programmet – udvalgsformændene bør have pligt til at 

deltage. 

Open space-metoden kunne anvendes, hvis enkelte eller flere deltagere har noget på hjertet. 

Måske skulle en anden gruppe/udvalg end KR arrangere dagen – delte meninger, for det er også 

godt, at det er KR, der er værter. 

 

b. Langsigtet plan 

Planen sendes ud til kredsene med en kommentar om, at det var den plan, der blev udtænkt i maj, 

men da KR er på valg om kort tid, så må det blive det nye KR, der skal arbejde videre med planen. 

CHS gør opmærksom på, at Europakonferencen kolliderer med det internationale år 2015-2016, 

hvilket giver et stort arbejdspres i den periode. Men da idékataloget kan/skal laves i god tid, kan det 

evt. tage noget af presset. 

 

c. Børneattester 

Der skal skrives ud til kredsene, at de skal følge de retningslinjer, Korpset har udstukket, mens vi 

afventer yderligere drøftelse i Samrådet omkring eventuelt nye procedurer og lovtiltag på området. 

Der kan dog laves en speciel aftale med KK hvis modtageren af kvitteringen fra politiet skal være en 

anden end KK. Opdaterede retningslinjer skal sendes ud til kredsene. 
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d. “At være korpsrådsmedlem” 

Der kunne laves et interview med SB og KF om, hvordan de har oplevet deres 

første periode i KR.  

SLC og KF arbejder videre med dokumentet og tilføjer, at man kan kontakte SLC eller SA med 

spørgsmål til deres poster. 

 
e. Liv på FB 

KOM skal have forslaget omkring kommunikation på FB – fx at Korpsnyt bliver postet på FB i punkter 

og forskudt i tid. 

 

f. Kassererbistand som et korpstilbud til kredsene 

Det er allerede en mulighed, at man kan spørge om tilkøb af kassererbistand i Korpset. Har kredsene 

brug for bistand, kan man kontakte Korpskassereren. 

 

g. Det med Gud 

Kredsene er velkomne til at anvende hjemmesiden, og alle er velkomne til at sende materiale ind. 

Det er et Folkekirkeligt samarbejde, som vi ikke er en officiel del af. 

 

h. Skolereformen 

En gruppe under Samrådet har været samlet uden DBS, hvor de har talt om reformen. Vi får del i de 

ting, der har været vendt, selv om vi ikke har en aktiv deltager.  

DBS’s deltagelse i forberedelsen af arbejdet med Skolereformen skal primært ske i de kommunale 

samråd. 

 

3. Kort Nyt 

a. Kredsledelsessamling 

Intet nyt siden sidste møde. Det forventes, at KR og udvalgsformænd deltager 

 

b. Central medlemsregistrering 

Foruden Skee og Østervrå, bliver Herlev den tredje testkreds. De 3 kredse skal teste i løbet af foråret, 

og planen er, at registreringen for alle øvrige kredse sættes i gang efter sommerferien, hvis 

testforløbet går godt. 

 

c. Centerlejr Øksedal 214 

Ansøgning om økonomisk tilskud til aktiviteter: ansøgning imødekommet. COS svarer. 

 

d. Spejdernes Lejr 2017 

Der er fundet 2 lejrchefer: Marianne Pedersen, KFUM, og Stine Justesen, DDS. 

Partnerskabsudvalget er i fuld gang med at sortere i de kommunale tilbud, og de er nu nede på 5 

kommuner. 

 

e. Fejde 

SB laver stillingsopslag til næste Korpsnyt. 

 

4. Kredsfokus 

a. Nyt fra Kredse 

Roskilde er glad for Korpsets opbakning til deres arbejde. 

Esbjerg 1. har fået ny kredsfører: Charlotte Mejer Friis. 

Kredsene skal gøres opmærksomme på, at KR-medlemmerne ikke længere er kontaktpersoner til 

kredsene, men at AB har overtaget funktionen. 
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Roskilde: besøg igen den 8. april 

Skee: sidste besøg den 9. april 

Aalborg 1.: endnu ikke aftalt en dato 

 

5. Førerstævne 2014 

a. Nyt fra projektgruppen 

De er godt i gang med planlægningen og har fremsendt en række bilag og status. 

Rigtig dejligt, at gruppen arbejder hurtigt og målrettet. 

 

b. Program 

KR ønsker, at der skal være flere Forretningsmødepunkter eller andet Førerstævnerelevant på 

programmet lørdag. 

 

Markedsboderne og den efterfølgende plenumdebat skal ligge umiddelbart efter beretningen evt. 

med frokost mellem markedsboder og debat. Der behøver ikke at være afsat 1½ time til 

konstituering og beretning. 

ND og KF tager kontakt til projektgruppen. 

 

c. Forretningsorden 

Blev tilrettet i forhold til, at Førerstævnet nu afholdes en weekend og ikke i påsken, og i forhold til 

øvrigt program. 

Indstilles til vedtagelse. 

 

d. Dagsorden for Førerstævnet 2014 

6 d rettes til Korpskasserer 

 

e. Skriftlig beretning 

Disposition blev gennemgået og kommenteret: 

Det skal tilføjes, at der arbejdes med Korpsstrukturen. 

 

f. Vedtægtsændringer 

Korpsrådet stiller ingen vedtægtsændringer. 

 

g. Valg 

Udsættes til næste KR-møde den 18. februar 2014 på Holmen. 

 

h. Forslag 

Det er anbefalelsesværdigt, at der er en ligelig kønsfordeling på chefposterne især set i forhold til 

vores repræsentation i PFD. 

 

Lotteri: Korpsrådet indstiller, at der afholdes lotteri i 2015 med en fordelingsnøgle på 14,- kr. til 

kredsene og 6,- kr. til korpset pr. solgte lodseddel. 

 

i. Næste Førerstævne 

Korpsrådet indstiller, at Førerstævnet 2015 afholdes på Rebild Efterskole i weekenden den 18.-19. 

april 2015. Førerstævnet planlægges i samarbejde mellem projektgruppe og Korpsråd. 

 

j. Dirigenter, referenter mv. 

Navne blev drøftet. SA spørger. 

 

k. Førsteholdet 

Det er KR’s opgave at finde nogle, der vil påtage sig denne opgave. KR er i fuld gang. 
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6. Korpsrådet 

a. Personlige mål 

Alle er i gang med at arbejde med og mod deres mål. 

 

b. Det nye Korpsråd 

Pia D. og Trine Engbo er blevet bedt om at være dem, der spørger relevante kandidater til KR. Flere 

forslag til kandidater kom på bordet. 

 

7. Økonomi 

a. Regnskab 2013 

Gennemgået af COS. Regnskabet for 2013 viste et mindre underskud, men langt mindre underskud 

end budgetteret.  

 

b. Revideret budget 2014 og budget 2015. 

Budgetterne blev gennemgået og vedtaget til indstilling til Førerstævnet. 

 

8. Udvalg og projektgrupper 

a. Status fra udvalg og projektgrupper 

 

YEGO 

YEGO laver kvartalsrapporter, og derfor laver de ikke bilag til KR-møderne. 

SB har deltaget i YEGO-studietur til Rwanda i januar – en stor oplevelse. Der er planer om at lave 

mere langsigtede projekter frem for halvårlige. SB skriver en mindre rapport om turen. 

 

FTU  

Der er afholdt FTU-weekend i januar. Alle træningsansvarlige tog godt imod resultatet fra 

Tænketanken. 

Der blev lavet en liste med navne på folk, som skal spørges om at deltage i de nye træninger. 

Søren Skårhøj har sagt ja til at være Rolandlejrchef i 2014 og 2015. Der skal oplæres en ny chef i 

slutningen af Sørens periode. 

Søren støtter op om Katrine Skovgård og Emil Berg, som er chefer for Rolandweekenderne. 

Gilwell-staben er godt i gang med at planlægge det nye forløb. Tilmeldingen til Gilwell åbnes 1. 

februar. 

I FKU (Fælles Korpslig Uddannelse) er der mange aktiviteter. 2. fælles uddannelsesweekend er i 

slutningen af februar, hvor der også er programfolk inviteret med. Weekenden handler om 

læringsmetoder. 

Value Based Leadership sættes i gang efter sommerferien. 

Flere udvalgsmedlemmer har sagt ja til at fortsætte i udvalget, mens andre stadig overvejer. 

 

ØKU 

Øksedal er lukket ned for vinteren. 

Der væltede et par træer i efterårets storme uden at andet har taget skade. 

Tilkaldeopgaver løses på få hænder, og der ledes fortsat efter lokalt samarbejde med en vvs’er og en 

elektriker. 

 KR efterlyser en visionsplan for Øksedal. 

 

ITU 

Holder møde mandag den 3. februar på KK sammen med KOM. 

Der arbejdes på den nye hjemmeside og på det centrale medlemssystem. 

 

KOM 

Holder møde mandag den 3. februar på KK sammen med ITU. 
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Der arbejders på den nye hjemmeside og der er 

efterlyst hjælpere til at flytte tekster fra den 

gamle side til den nye. Der er brug for 5-6 

personer – 2 har allerede meldt sig. 

 

JOTA/JOTI 

Der er indkøbt et Action Kamera og lavet en kasse til det. Det befinder sig i øjeblikket hos Morten 

Thomsen, der afprøver dets muligheder, inden det får plads på KK. Kameraet er reserveret til brug af 

JOTA/JOTI i uge 41-43, og ellers kan det lånes af andre. 

Gruppen har tilbudt Vendelbo at lave et par it-aktiviteter på den fælles Sommerlejr2014. 

JOTI-øst flyttes muligvis til Ringsted-området for at kunne tiltrække deltagere fra andre korps. 

 

Generelt om udvalg: 

Kommissorier skal efterses, inden der skal nedsættes nye udvalg i september. Bl.a. står der, at der er 

en årlig udvalgsweekend, hvilket der ikke var i 2013. 

 

9. Nationalt 

a. BiD 

Der er intet nyt at fortælle. 

 

b. BUS 

Der skal findes en ny repræsentant fra DBS, når SLC fratræder vicespejderchefposten. 

 

c. Spejderchefgruppen 

ND: Invitationer er på trapperne. 

 

10. Internationalt 

a. IC-nyt 

Ud af to ansøgninger blev Sanne Lund Sørensen valgt som DBS’s ungdomsdelegeret til WOSM World 

Conference i Slovenien. 

WAGGGS skal ændre sin Constitution på kommende verdenskonference – første udkast ser 

spændende ud. Andreas Højmark har hjulpet IC’erne med at kvalificere et høringssvar med fokus på 

det rent indholdsmæssige. 

WAGGGS tilbyder et online ledelseskursus i i-Lead: http://glow.wagggs.org. Alle over 16 år kan 

deltage. 

Pernille Staunstrup og Tina Daugaard fra YEGO deltager i Partnerskabs Event (tidligere Nord/Syd 

samarbejde) i Finland medio marts. 

Der manglede kandidater til verdensbestyrelsen, så IC’erne har arbejdet intensivt lige op til 

deadline. DK stiller ikke med en kandidat. Samarbejdet på tværs af alle korpsene har i denne 

forbindelse været rigtig godt. 

 

Kommende internationale arrangementer: 

 

o WAGGGS/WOSM Round Table on ICT. ITU og KOM er blevet tilbudt at deltage 

o FDD Strategy Session, Stockholm, 22.-23. februar. Sanne Lund Sørensen deltager 

som ungdomsdelegeret jf. WOSM World Conference 

o WAGGGS/WOSM Partnership Event, Finland, 13.-16. marts. YEGO deltager 

v/Pernille Staunstrup og Tina Daugaard  

o Round table on International Events, Sverige, 29.-30. Marts 

o WAGGGS/WOSM Gender Seminar, Finland, 8.-13. Maj 

o WAGGGS World Conference, Hong Kong, 5.-9. Juli. 2 DBS deltagere 

o WOSM World Conference, Slovenien, 11.-15. august. 4 DBS deltagere, herunder 1 

ungdomsdelegeret 

 

http://glow.wagggs.org/
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11. Nyt fra Korpskontoret 

Svært at få alle statistikmaterialer i hus – intet nyt.  

Tilmeldingsprocessen til Roland har været temmelig 

arbejdskrævende, fordi det ikke alle steder er Kredsføreren, der tilmelder, men 

forældrene gør det. Fremover benyttes Congresso, og foldernes tekst ændres. 

Herlev kreds ønsker, at Korpset anvender Googlekalender. Vi takker for det gode forslag og 

vil gerne kigge nærmere på det. 

 

12. Kalender 

a. Kommende arrangementer 

28. februar – 1. marts Årsmøde 

3.-5. oktober Fællesudvalgsweekend 

 

Se i øvrigt: http://www.dbs.dk/aktiviteter/korpskalender/  

 

b. KR-møder i 2014 

18. februar ekskl. AB og SB. CHS er med på skype. 

2. maj på Førerstævnet i Rebild. 

 
13. Eventuelt 

 

Således opfattet 

 

Aalborg den 5. februar 2014    København den xx februar 2014 

 

 

Ann Bidstrup Lebech     Stine Algot Nielsen 

Korpssekretær      Korpsrådsformand 

 

 

http://www.dbs.dk/aktiviteter/korpskalender/

