Referat af Korpsrådsmøde
3.-4. oktober 2015, Øksedal
Til stede: Sarah Basnov (SB), Niels Dam (ND), Kathrine Færløv Christensen (KF), Bruno Friis (BF), Mikkel Nilsson (MN),
Klaus Agerskov (KA), Teresa Kildelund (TK), Annette Olesen (AO), Majvi Weiss (MW), Ann Bidstrup Lebech (AB)
Afbud: Connie Schneider (COS)

0.
1.

Punkt
Indledning og 5 fantastiske minutter
Gode historier blev delt
Formalia
a. Godkendelse af dagsorden
Godkendt
b. Godkendelse af referat fra KR møde 5.-6. juni 2015
Godkendt

2.

c. Godkendelse af referat fra KR-møde 7. september 2015
Godkendt
Nyt fra Udvalg, Projektgrupper og Eksterne relationer
a. Status – udvalg og projektgrupper
i. Yego (AO)
Der skal laves en overdragelse mellem KK og BBU’s
sekretariat.
Anders Kjelgaard er udpeget af BBU til sidde i
kontaktgruppen til Yego sammen med MW, der er udpeget
af DBS. Det er YEGO’s håb, at kontaktgruppen bliver til gavn
for alle parter.
Der skal laves en plan for overdragelse af den
administrative del af Yego-projektet fra BBU til DBS.
ii. FTU (KA)
Udvalget fungerer godt, og alle træninger 2015 minus
mediespejd er gennemført. Det har været svært af samle
hele udvalget p.g.a. forskellige private omstændigheder.
Der arbejdes hen mod, at en ny Gilwelltræning igangsættes
på førerstævnet 2016 med 15 aspiranter. Staben bliver
sammensat i okt.-nov. 2015.
I august 2016 forventes en ny omgang SPECIALførertræning at starte.
Brownsea og Roland kører stadig som succes med Nille
Algot Nielsen som Rolandchef i 2016, der afløser Søren
Skårhøj, der har været chef for lejren i tre år.
AdventureRace bruger mange penge, og en dialog skal
haves om økonomien i træningen mellem udvalget og
træningsansvarlig.
Fremadrette skal der arbejdes på at udvikle en vision for
FTU’s fremtid og på en ensartet designlinje for alle
træninger i korpset.
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iii. Øksedal (BF)
Trappen ned til gryden blev lavet færdig i forbindelse med
arbejdsweekenden, hvor der også blev fældet en del træer
der stod for tæt på bygningerne. En entreprenør har
planeret og tilsået paradepladsen og den nye boldbane.
Godkendelsen til den første trikstank ved rolandpladsen er
gået i orden og arbejdet påbegyndes snarest. Der arbejdes
videre med godkendelsen til den anden, men på grund af
en vanskeligere placering i forhold til vandboringerne er
den mere omfattende. Den forventes at blive lavet næste
år.
De forventer at lave taget over spisesalen næste år, hvor
der påtænkes at installere ovenlysvinduer for at give et
mere lyst lokale. Taget over sovesalene forventes lavet i
2017.
De arbejder pt. på at finde en løsning på nyt belysning i
gangarealerne inde i Øksedalhytten, en løsning ØKU håber
bliver et fleksibelt system der kan tilpasses forskellige
aktiviteter.
De har undersøgt om det kunne betale sig at skifte de røde
lamper med LED lys, på nuværende tidspunkt kan det ikke
betale sig, og i stedet bliver lamperne malet i en anden
farve.
iv. KOM-IT (MN)
Design manual:
Der er ved at blive udarbejdet et brev til kredsene om den
nye designmanual inkl. information om tilgængeligt PRmateriale. Kenneth og Henrik er ansvarlig for dette.
PR materiale:
Astrid, Berit og Stine arbejder på at lave nye PR materialer.
Blandt andet nye klistermærker er på programmet
INTERNnet (DBS’te net):
Der bliver arbejdet på et koncept, men det er stadig på idé
stadiet. Det er planen at lave en helt ny hjemmeside til at
erstatte den gamle interne side. Henrik og Kenneth
ansvarlige.
Kommunikations strategi:
På fællesudvalgsweekend vil udvalget arbejde med en ny
kommunikationsstrategi for at definere, hvordan
informationer komme bedst ud til alle i korpset.
Opdatering af korpsnyt på ny server:
Grundet at Korpsnyt ligger på en gammel server, skal der
findes en ny løsning til dette. Det arbejdes der på.
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KR opfordrer udvalget til at kontakter Roverudvalget,
AdventureRace og YOTI med henblik på PR.
v. JOTI (TK)
Mange tilmeldinger til den kommende JOTI-weekend.
Udvalget ønsker en nærmere kontakt med korpset bl.a. i
forhold til PR.
KR opfordrer udvalget til at tage kontakt til KOM-IT og til
fremover at deltage på fællesudvalgsweekenden.
Udvalget ønsker at øge kontakten til WOSM. KR: kontakten
laves igennem det fælleskorpslige, danske JOTI-udvalg.
JOTI ønsker at være et landsdækkende arrangement. KR’s
svar til dette er, at JOTI-udvalget kan annoncere efter
personer, som er villige til at lave et JOTI-arrangement i
vest ud fra samme koncept som JOTI-øst. Korpsets
kommunikationsveje kan bruges i den forbindelse.
MW overtager kontakten til JOTI-udvalget.
vi. Roverudvalget (MW)
Har haft første møde, hvor Jakob Kjærside bliver foreslået
som formand. KR godkender Jakob som formand.
De er stadig i idéfasen og håber, at de bliver mere konkrete
i løbet af deres møde på fællesudvalgsweekenden. De
håber, at de kan gå i luften med et arrangement i november
2015 og senest i foråret 2016.
Der opfordres til at gøre brug af de mentorer, der har stillet
sig til rådighed for udvalget. Mentorerne kontaktes og
opfordres til at tage kontakt til udvalget.
Alle udvalg skal fremover sende deres referater til KR. Arkiveres på
KK.
b. Nyt fra BID
Forespørgsel om DBS vil deltage i ledertræning med BiD og
BBU? KR: Vi vil gerne formidle tilbuddet om træningen i
korpset.
Lotte Weng er med i BiD’s ledelse på vegne af DBS. L otte vil
rapportere tilbage til FU/KR efter behov.
Sommerstævne 2017 bliver flyttet frem til uge 29.
Kan korpset deltage lidt mere aktivet på sommerstævnet? Se
senere i referatet.
Forslag fra Lone Møller Hansen til fælles drøftelser på
mødeweekend i november:
a. Integrationskonsulent, muligheder og udfordringer.
b. Uddannelsesprojekt (Mission i Danmark, BBU’s Emmanuelprojekt) Hvad kan vi gøre sammen, og hvor er spejderne henne
vedr. dette? Hvem tager ansvar for samarbejdet og forløbet,
kommunikation – også ud til menigheder og unge potentielle
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deltagere. Hertil kommer tilbud og inspiration fra både
nordisk/baltisk og europæisk niveau.
c. Tanker omkring BBU’s og DBS's repræsentanter i ledelsen,
evaluering efter den korte tid, det har fungeret og tanker
omkring fremtiden.
d. Sommerstævne – info og tanker (jeres!)
c. Nyt fra BUS
Møde onsdag d 30/9 med temadrøftelse af flygtninge og
integration. Samrådet har ikke stået forrest i dette arbejde,
men vil gerne tættere ind på arbejdet med integration lokalt.
Valg til DUF styrelsen med en DBS kandidat, idet Andreas
Højmark stiller op til Næstformand for DUF. Der er også fundet
andre samrådsrepræsentanter til DUF styrelsen fra BUS.

3.

Internationalt
a. Nyt fra PFD (KF)
PFD møde mandag d. 29. september. Der har været tur til Sri
Lanka i august hvor tre DBS- spejdere deltog: Sidsel fra Sindal,
Tenna fra Skee og Mette fra Herlev
Der arbejdes på at få valgt danskere til WAGGGS
hovedbestyrelse.
PFD er blevet kontaktet vedr. ”Women Deliver”, som er et
arrangement for 7000 kvinder fra hele verden, der samles i
Danmark for at tale om kvinders rettigheder og
kvindebevægelse. DBS overvejer, om vi har kandidater til at
stille op til dette.
Det kan også være en god ide for DBS at have en person med i
planlægningsteamet til ”Imagine More”-kurset. KF vil arbejde
med at finde denne.
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Der er godkendt et fælles internationalt tørklæde, som kan
bruges til internationale events så som jamboreer og
internationale konferencer
b. Nyt fra DSC (ND)
DSC Patruljen er kommet godt i gang. DBS er repræsenteret i
Peter Krogh som Vice IC’er og Nicolaj som DSC
patruljemedlem. Peter Krogh er projektleder for Youth
Education Forum, som afholdes i DK til næste forår.
Til Academy i Porto er der tilmeldt 2 DBS’ere. Der er pt kun
sikret 16 pladser, men der er tilmeldt 24 fra DK. Inden for kort
tid vil der komme besked, om Academy godkender alle 24
tilmeldinger.
Der skal være Scout Symposium den 3.-6. december 2015,
hvor man forbereder sig til næste verdenskonference til
december. Niels Dam og Peter Krogh deltager fra DBS.
Henrik Hansen, Lyngby, er valgt til at rejse til Emiraterne som
repræsentant for DSC til et event.
Der arbejdes også på at få Esben Holager, DDS, til at blive
valgt til WOSM hovedbestyrelsen.
c. Nordisk spejder konference (SB)
Det er vigtigt, at spejdercheferne er med på disse konferencer
for at få mere ud af indholdet, så vi også kan få gavn det af
efterfølgende. Det er også en rigtig god ide at sende FTUformanden afsted, da feedback fra Jesper Bøttcher er, at han
havde stor glæde af at møde de andre ledertræningsfolk i
Norden.
Det nordiske samarbejde bliver generelt nytænkt, så vi skal
generelt overveje, hvem vi sender afsted, og hvordan vi bedst
udnytter vores ressourcer. Det er vigtigt, at der kommer gode
historier ud af deltagelsen på konferencer, og at vi får dem
udbredt i korpset.
Der arbejdes på at lave et Nordic AdventureRace til at erstatte
tidligere ungdomsevents for unge i Norden.
4.

Kredsfokus
a. Nyt fra kredse, (Kredskontakter og AB)
Den foreløbige statistikundersøgelse viser, at vi pt. har et
medlemstal for medlemmer under 30 år, der ligger lige under
700 medlemmer, så der skal laves en generel opfordring til
kredsene om at opkræve nye spejdere minimum 75,- kr., så
korpsets medlemstal kan komme over de 700 medlemmer pr.
31/12. Man må gerne tælle medlemmer, som er stoppet i
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løbet af året, med i statistikken pr. 31/12 2015, hvis de blot
har betalt kontingent, og hvis man oplyser de spejdere, der
stopper, om, at de er medlemmer indtil 31/12. AB laver et
opslag i en kredsmail og sender til FU.
Vendelbo Division sommerlejr: Vendelbo foreslår en variabel
husleje for Øksedal, idet man indregner variable
omkostninger, som fx udgifter til brænde, rafter, blækpatroner
mv. i lejen. På den måde kan kredsene også få et større tilskud
fra kommunerne for deltagelse på lejren. Korpsrådet støtter
dette og opfordrer COS til at tage kontakt til ØKU for at
arbejder videre på en pris.
En del kredse kom ikke på sommerlejr denne sommer pga.
førermangel. Kredsene opfordres til at lave et opslag via
Korpsnyt, hvor man efterlyser en værts- eller samarbejdskreds
til en sommerlejr.
Tre generelle spørgsmål fra kredse, som kan bruges til
Dialogdag
- Hvor er vi på vej hen?
- Hvornår sender vi spejdere ud og hvor mange?
- Hvad har vi råd til?
b. Konsulentordning, (AB)
AB fortalte om sit arbejde i Esbjerg 1., Oure og Aalborg 1.
c. Evaluering af konsulentordningen (ND, COS)
Der udestår at blive udarbejdet et spørge-/interviewskema før
evalueringen kan sættes i gang. Arbejdsgruppen (COS og ND)
er åben over for deltagelse af yderligere ressourcer for at få
accelereret processen.
d. Kredsledelsessamling
Meldinger fra kredsene:
- September dårligt tidspunkt – der er mange andre
spejderarrangementer
- Nogle synes, at programmet ikke så spændende ud
- Vigtigt, at det er et sted, hvor man kan udveksle erfaring
- Nogle mener, at arrangementer skal afholdes, selv om der
er få tilmeldte
Det skal overvejes, om intervallet mellem samlingerne skal
være anderledes.
Der skal være større tydelighed i invitationen, så det er mere
gennemskueligt, hvad indholdet er.
Næste kredsledelsessamling skal ligge i foråret 2017
5.

Hvad vil vi i korpset
a. Gennemgang af 5 års plan og evt. justering, (ND)
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Vi vil opstarte en proces i KR, hvor vi vil finde ind til
kerneværdierne og kerneopgaverne i korpset. FU arbejder
videre med et oplæg til næste KR møde i november, hvor man
evt. inviterer Ida Krogh Sjöholm til at holde et oplæg om fokus
på kerneværdier.
b. 90 års jubilæum i 2020
Vi vil gerne have en stor lejr der. Det skal ikke være en
korpslejr, men det skal være et jubilæumsarrangement, der
inviteres bredt ind til - gerne krydret med en fejde.
c. Sommerstævne 2016 og efterfølgende år
SB: Forslag om at deltage med aktiviteter i en eller anden
form.
Hvad skal målet være? Synliggørelse i BiD og ikke mindst
blandt de menigheder, der ikke har spejdere. Dele
succeshistorier til menigheder, der ikke har spejdere.
Det skal være i form af fx et seminar/voksentilbud inkl. en
informationsstand, der kan formidle ”Den Gode Historie” til
inspiration for menigheder. SB tager teten på at gå videre med
idéen.
d. Andre ideer
- Integrationspatruljer kan være en idé, men det blev ikke
vurderet, at det er noget, der er basis for, at KR skal sætte i
gang pt.
6.

Korpsrådet
a. Struktur – hvem gør hvad (AO)
i. Hvilke ansvarsområder har vi hver især
Vi er nødt til at lave en ny struktur for KR’s arbejde, da det
virker forvirrende, at der er mange opgaver, som ikke er
forklaret præcist hvem, der tager sig af. Der bør også være
en forretningsorden for arbejdet i KR. Derfor skal en
gruppe arbejde med en alternativ mødestruktur, hvor der
skal være plads til, at der er mere visionært arbejde i KR.
MN, KF og AO laver et forslag.
b. Hvem genopstiller (SB)
Der blev taget en runde, og man skal endelig have bestemt sig
til novembermødet.

7.

Vedtægtsændringer vedr. IC’er
a. FU foreslår, at Korpsrådet indstiller en vedtægtsændring på
næste førerstævne, så IC’eren vælges af Korpsrådet i stedet
for af Førerstævnet.
KR godkender, at FU udarbejder et forslag til
vedtægtsændring.
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8.

Arbejdsgrupper
a. Førerstævne 2016
i. Der er ikke fundet en projektgruppe, FU foreslår derfor et
kortere førerstævne kun med dagsorden.
KR valgte at søge efter folk til at kunne afholde et helt
førerstævne. BF, MN og KA arbejder videre med dette, og
det ser ud til, at der vil blive afholdt et førerstævne
henover en weekend i samme format som tidligere.
b. Dialogdag januar 2016
Der er lagt program. AO står for det praktiske begge steder.
Start 9:30 og slut 16. Opgaver uddelegeres:
AB laver oplæg om Børneattester
Udvalg skal informere om deres arbejde
Hvem er hvor:
Sjælland/Holbæk: MN, AB, TK, ND, KA
Jylland/Aalborg: BF, AO, KF, MW
c. Arbejde med dokument om hvad det vil sige at sidde i KR
Det udsendte forslag tager gruppen, der arbejder med
korpsrådsstruktur m.m. med i deres arbejde.
d. Korpsarrangementer (se pkt. 5)
e. Videre arbejde med korpsets samværsværdier
Rettet til ”Retningslinjer”. Der er rettet i dokumentet
”Samværsværdier”. Der lægges op til, at kredsene laver deres
egne retningslinjer. Sendes ud sammen med andet materiale
til Dialogdagen.

9.

Kalender
a. KR møder i 15/16
Se opdateret kalender på www.dbs.dk
b. Korpskalender
Ny kalender på hjemmesiden bliver snarest opdateret. Det er
en googlekalender efter opfordring fra flere kredse, der
ønsker en kalender, der kan kommunikere med egen
kredskalender.
YEGO-uge i november 2016
Kredsledelsessamling foråret 2017
YEGO-studietur sommeren 2018
c. Deltagelse på BID’s Landskonference 14. november, 2 pers
Deltagere: MW, AO
d. Deltagelse i DUF’s delegeret møde 5. december, 2 pers
Deltagere: 1. delegeret: COS spørges og dernæst Sanne Lund
Sørensen, observatør: Nanna Sandbæk
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e. Deltagelse i DDS korpsrådsmøde 14.-15. november, 2 pers
Deltagere: SB og KA
f.

Lotteri 2017
KR ønsker ikke at stille forslag om lotteri 2017.
Punktet sættes på dagsordenen til Dialogdagen.

g. Frigivelse af Øksedal til udlejning
Øksedal frigives frem over pr. 1. januar til og med juli det
efterfølgende år.
10.

Børneattester
a. Orientering (AB)
KR godkender fremlagte procedure, som udsendes til
kredsene i slutningen af oktober 2015.

11.

Nyt fra Spejderchefkredsen
Godt spejderchefdøgn, hvor alle korps har tilsluttet sig de fælles
værdier for Spejderne i Danmark. Der skal nu danne en fælles
forening ”Spejderne i Danmark”, som skal stå for alle fælleskorpslige
arrangementer i fremtiden: Ungdomsøen, Spejdernes Lejr,
Ledelseslaboratoriet, Folkemødet mv.
Der er fuld gang i forberedelser til næste års Folkemøde, hvor Søren
Skårhøj er blevet formand for arbejdsgruppen og Emil Kildeby er med
i gruppen. Det vil også være godt at få de gode historier om, hvorfor
vi er tilstede på Folkemødet, frem, så korpset kan få forståelse for,
hvorfor vi bruger ressourcer på dette. God ide at få det taget op på
Dialogdagen. Niels sørger for, at Nanna Sandbæk laver den gode
historie om Folkemødet i år.
Ungdomsøens visioner blev også præsenteret på Spejderchefdøgnet,
og der var rigtig god stemning om dette fælles projekt for et nyt unikt
sted for ungdommen i Danmark.

12.

Økonomi
a. Opdateret økonomisk oversigt (COS)
Økonomien ser foreløbig god ud.
Vi kender endnu ikke regnskabet for Jamboreen, men vi ved,
at der er underskud. Vi skal betale delen af underskuddet i
forhold til korpsets medlemsantal.
b. Status på langsigtet plan (COS)
Der er lavet to beregninger: over og under 700 medlemmer
med konklusionen, at korpset kan køre rundt i de næste 10 år
og har fortsat en sund økonomi.

Danske Baptisters Spejderkorps | Korpskontoret |
Gl. Gugvej 21 | 9000 Aalborg | +45 98 16 62 50 | dbs@dbs.dk

Kommer vi over 700 og holder det, så vil økonomien være for
opadgående og vil give et større råderum.
c. Nye tipsregler fra DUF (SB)
DUF arbejder med at ændre reglerne for tipstilskud, hvilket på
nogle fronter kan få konsekvenser for os. Derfor er vi nød til at
se på det allerede nu, så vi kan komme på forkant med de
problemer som evt. vil kunne opstå.
Arbejde i hovedlinje (fra arbejdsgruppen)
- Det prioriteres at der er liv.
- Det skal være en landsorganisation.
- Demokrati
- Tillid (skal være ligeså god som tidligere) – at DUF har tillid
til, at deres medlemsorganisationer opfylder kravene.
- Flerårige overgangsordninger fra det gamle regelsæt til
det nye.
Fastholdelse fra det gamle system
- Der gives tilskud til medlemmer under 30 år, kredse og
internationale udgifter
- Kontingent på kr. 75
Ændringer (disse er ikke helt fastlagt endnu, men det bliver
formentlig noget i denne her stil)
- I dag bliver organisationerne inddelt i 2 grupperinger
som bestemmer hvor meget man får i tilskud, i
fremtiden vil der blive lavet 5 grupperinger
- Som landsorganisation skal man have grupper i mindst
6 af de 10 storkredse (dem som bliver brugt, når der er
valg til folketinget) og man skal være i min. 3 vest for
Storebælt og 3 øst for Storebælt
- Man kan måske blive talt med i statistikken selvom
man er meldt ud i løbet af året (de arbejder med at hvis
man har været medlem i min. 3 måneder kan man tælle
med)
- Anlægstilskud bortfalder
Forslagene er stadig under udarbejdelse og endnu ikke
vedtaget.
Den største udfordring/bekymring for DBS vil være kravet om,
at vi skal være i 6 af de 10 storkredse, og vi skal være i 3 på
hver side af Storebælt. Som det ser ud nu, er vi i 4 storkredse
vest for Storbælt, men i 2 af storkredsene har vi kun en kreds i
hver, og øst for Storebælt er vi repræsenteret i 3 storkredse,
hvoraf vi i den ene kun har en kreds – vi har dog mulighed for
at blive repræsenteret i en storkreds mere.
Dette er en meget sårbar situation.
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d. Transportudgifter (KF)
KF oplyste om FU’s arbejde med at lave retningslinjer for
transportudgifter, hvor billigste afgange med fly skal
anvendes og ellers betaler man selv differencen, eller man
skal fylde bilen op.
FU arbejder videre med at lave nogle gældende regler, som
efter KR’s godkendelse skal lægges på hjemmeside, så der kan
henvises til dem.
13.

Eventuelt
KA fortalte om et jobopslag til ”Scouts of the World Award”. Peter
Krogh er ansvarlig for at finde en person, der kan byde ind på denne
stilling.
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