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Referat af KR-møde fredag den 8. april 2016 

i Tølløse 
Deltagere: Niels Dam (ND), Sarah Basnov (SB), Connie Schneider (COS), Mikkel 

Nilsson (MN), Majvi Weiss (MW), Bruno Friis (BF), Annette Olesen, (AO), Teresa 

Kildelund (TK) og Ann Bidstrup Lebech (AB) 

Afbud: Katrine Færløv Christensen (KF) og Klaus Agerskov (KA) 

1. Formalia 

a. Godkendelse af dagsorden 
Godkendt 

b. Godkendelse af referat fra KR møde 12. marts 2016 
Godkendt 

 

2. Førerstævne 

a. Orientering om referenter og dirigenter 
 
Referenter: Tenna Arpe og Helene Gammelmark Pedersen, som har fået 
tilsendt referentskabelon. Referenterne har en deadline på 
færdiggørelse af referatet 2 uger efter Førerstævnet- 
 
Dirigenter: Signe Lund Christensen og Stine Algot Nielsen. Signe kan 
først være der fra søndag, så derfor fungerer de kun søndag. MN 
fungerer som ordstyrer om lørdagen. 
 

b. Gennemgang af dagsorden 
Der er fundet 5, der gerne vil stille op som stemmetællere: Morten 
Thomsen, Steffen Kiel, Ditte Skårhøj, Nicolai Johansen og Johanne 
Kofoed. 
Det meste af dagsordenen afvikles søndag. Punkt 2.-4 bliver 
præsenteret lørdag inden markedsboderne – bl.a. som oplæg til 
markedsboderne. 
De, der er på valg, opfordres til at stå i KR-markedsboden. 
 

c. Gennemgang af program 
 
Lørdag eftermiddag: 
Oplæg for hele førerstævnet ved Lisbeth Trinskær, De Grønne 
Pigespejdere, med temaet ”Hvad er spejder?” 
3 workshops: 
i. Ud med Roverne - Kom med ud og gi’ den gas med Roverne.  

Ansvarlig Jakob Kjærside 
Udenfor, mødes i gården 
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ii. Spejderne - Ny forening men hvad kan den?  
Ansvarlig Niels Dam 
I samlingssalen 
 

iii. Hvad kan vi? - Kom med og skab idéer til, hvordan vi kan skabe 
aktiviteter i korpset.  
Ansvarlig Bruno Friis og Mikkel Nilsson 
Lokale 30 

 
Gæstebord til frokost lørdag. Husk at hilse på og snakke med gæsterne 
undervejs i stævnet. 
 
2. holdet står for lejrbål lørdag – det bliver ledt af Jakob Kjærside. 
 
Det nye KR spiser frokost sammen søndag. 
 
Astrid tager billeder i løbet af stævnet 
 

d. Markedsbod 
Boden skal sættes op umiddelbart efter dette møde. 
 

e. Forslag vedr. ændring i antal af KR-medlemmer  
Der er kampvalg – skal vi have mulighed for at have en suppleant? Det 
er der ikke stemning for, så det bliver ikke foreslået. 
ND motiverer forslag 1. a + b + c. 
SB motiverer forslag 1. d + e. 
 

f. Ændringsforslag vedrørende forslag 1 E 
Forslaget trækkes, da der er inkonsekvens i forslaget. SB motiverer. 
 

g. Forslag til samværsværdier for Danske Baptisters Spejderkorps 
MN motiverer forslaget. 
 

h. KR inviterer til næste førerstævne i RE 
SB motiverer. 
 

3. Opfølgning fra sidste KR-møde 

a. Kredsråd i Tølløse og Aalborg 2.  
ND har ikke nået at kontakte kredsene. 
 

b. Anmodning om optagelse i Medlemsservice I/S 
Det er ikke færdigforhandlet, så der er ingen udvikling at præsentere. 
 

c. Opsigelse af kontrakt med StandOut 
Opsiges snarest muligt. 
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4. Nyt fra Udvalg 

a. YEGO  
Nyt om næste YEGO projekt 
BBU ønsker ikke at godkende det projekt, der er udarbejdet, da de 
ikke mener, at målsætningerne varetager BBU-interesser. Dette 
omhandler kun det aktuelle projekt, og BBU ønsker fortsat et 
samarbejde med DBS og ønsker et snarligt møde. Det har ikke kunnet 
lade sig gøre at finde en mødedato endnu. 
Projektansøgningen er indsendt til DUF. 

 

5. Internationalt 

a. Repræsentation i PFD og DSC 
DSC: Det første af 2 årlige møder var den 30. marts. Det opfordres til, at 
DBS finder en næstformand. Det skal kommende KR bestemme på 
næste KR-møde. Vi melder tilbage, at DBS gerne vil finde en kandidat. 
 
PFD:  
KF, Pia Duebjerg Andersen og Katrine Skovgård repræsenterer os nu, 
mens Tenna Arpe har været ”praktikant”. KR beslutter, at KF fortsætter, 
og at Tenna får Pias plads. 

 

6. Kalender 

a. Invitation fra Odense til Jubilæum d. 22.  maj. 
KR må desværre melde afbud, da der er KR-møde samme dato. MN 
svarer. 
 

b. Næste KR-møde d. 20.-22. maj på Øksedal 
 
28.-29. maj KFUM-spejdernes årsmøde  
28.-29. maj De Grønne Pigespejderes delegeretmøde 
SB deltager gerne et af stederne 
 
COS og SB tager med på folkemødet 
Katrine Skovgård deltager på Europa Konference i Norge. KF bliver 
spurgt, om hun også vil deltage på konferencen. 

 

7. Eventuelt 

 

Der skal opdateres kommissorium for JOTI, da det er udløbet i 2014. FU kigger 

på det. 

BF opfordrer til, at der skal udformes konkrete retningslinjer til udvalgene i 

forhold til indhentning af tilbud. Det skal der arbejdes med i det nye KR. 


