
REFERAT.  

FØRERSTÆVNE 9-10. APRIL 2009 I TØLLØSE 
DANSKE BAPTISTERS SPEJDERKORPS  
 

1 
 

Åbning af førerstævnet 
Velkomst og åbning af førerstævnet ved henholdsvis Tølløse og Herlev Kredse. 
  
Spejderchef Niels Dam stod for den officielle åbning af førerstævnet. 
 
Dagsorden 
1. Konstituering 
2. Korpsets beretning 
3. Behandling af indkomne forslag 
4. Valg 
5. Regnskab 2008 
6. Budget 
7. Næste førerstævne 
8. Eventuelt 

_________________________ 
 
1. Konstituering 
a. Valg af dirigenter 
Trine Engbo Larsen, Aalborg 1. og Søren Kofoed, Rønne. 
 
Dirigenterne konstaterede at førerstævnehæfter, herunder dagsorden, regnskab og budget var udsendt til 
kredsene rettidigt i henhold til gældende vedtægter. 
  
b. Valg af referenter 
Christine Strøm, Herlev; Martine Holm, Herlev; Anne Brogård, Aalborg 2.; Simon Skårhøj, Roskilde; Leon 
Jensen, Roskilde.  
 
c. Valg af stemmetællere 
Thomas Pilgaard, Roskilde (formand for stemmetællerne); Claus Anesen, Aalborg 2.; Søren Jacobsen, 
Aalborg 1.; Steen Andersen, Aalborg 1., Amalie Holm, Herlev; Lise Lybeck, Lyngby. 
 
d. Optælling af stemmeberettigede  
191 deltagere, heraf 164 stemmeberettigede. Senere optælling efter de sidste deltagere var dukket op, 
viste 171 stemmeberettigede. 
 
e. Forretningsordenen 
Punkt 3 c. blev tilføjet; Vedtagelse af målsætninger for 2009-2011. 
 
2. Korpsets beretning 
Fremlæggelse af beretning 
Spejderchef Niels Dam og vicepejderchef Pia Duebjerg Andersen berettede om årets aktiviteter. Se den 
skriftlige beretning i førerstævnehæftet side 5 til 10. 
 
Vi er i krise i forhold til faldende medlemstal og reduceret økonomisk råderum. Korpsrådet ønsker at 
imødegå krisen ved en konsulentordning (2 x 25% tid, Øst/Vest), der skal yde støtte til udvikling af udvalgte 
kredse. Skal finansieres delvist gennem ændring af overskudsfordelingen fra korpsets lodseddelsalg i 2009. 
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Debat om den skriftlige og mundtlige beretning 
 
Rasmus Hylleberg, Tølløse 
Takkede for beretningen og takkede for korpsrådets store arbejde. Godt at læse i beretningen, at der stadig 
sker rigtig mange spændende ting. Savnede en afrapportering i forhold til målsætningerne frem mod 2009 
og hvad resultatet var af de debatmøder, korpsrådet har afholdt i Jylland og på Sjælland. Tølløse kreds blev 
skuffet, da de hørte at korpsrådet lagde op til at korpskontoret blev i Aalborg. Tølløse kreds havde håbet 
på, at korpsrådet havde valgt Spejdernes Udviklings Fællesskab (SUF, Holmen) for at få et tættere 
samarbejde med de andre spejderkorps. Rasmus Hylleberg ønskede en uddybning af argumenterne, 
hvorfor der er valgt som der er – det er den dyreste løsning, der er valgt. Økonomi – angående 
lodseddelsalget – vi er afhængige af tipsmidler, og der er vi pt. ramt af finanskrisen, hvilket medfører færre 
indtægter hos Danske Spil og dermed færre midler til os. Vi skal forvente et fald i tipstilskuddet fra DUF på 
måske 10-15 procent. Kredsene bliver også pressede de næste år, fordi kommunerne er pressede, så 
Tølløse kreds kan se, at deres økonomi bliver dårligere, som vilkårene er de næste år. Forslaget om, at 
korpset skal have flere penge end kredsene fra lodseddelsalget, kan resultere i, at kredsene kommer til at 
stå dårligere. At pengene går til kredsen er en vigtigt motivation for spejderne, derfor kan Tølløse kreds ikke 
støtte forslaget om ændret fordeling af overskuddet fra lodseddelsalget. Angående den skriftlige beretning: 
Der står i beretningen, at ”hvor der er vilje er der vej” – Rasmus Hylleberg læser det som om, vi ikke har 
haft vilje de sidste år. Og det har vi! Tror vi skal turde være mere dristige og træffe flere valg. 
 
Anders Bojesen, Lyngby 
Tak for en god beretning og præsentation. Støtter op om Rasmus Hyllebergs kommentarer i forhold til at 
der mangler en afrapportering på korpsets målsætninger. Økonomien – Anders Bojesen efterlyser tal; hvor 
langt skal vi ned medlemsmæssigt, før det har stor betydning? Han vil gerne have nogle klare tal og 
udmeldinger. Glæder sig til debat om målsætninger. 
 
Signe Lund, Herlev 
Tak for en god beretning. Synes det er ærgerligt, at der ikke blev fulgt op på de målsætninger, vi vedtog for 
to år siden i Rønne. Glæder mig til målsætningsdebatten i workshops. Håber på at alle er med og byder ind. 
Signe Lund Sørensen opfordrer til, at korpsrådet løbende laver opfølgninger på målene. Opfordrer til, at vi 
nedsætter en følgegruppe, der støtter kredsene. God ide at ansætte konsulenter der kan støtte kredsene. 
Vi skal være bedre til at tænke ud over tipsmidler. Forsøg at hente penge andre steder. Opfordrer 
korpsrådet til at korttidsansætte personer til at sætte projekter i gang. 
 
Mikkel Bojesen, Lyngby 
Tak for den skriftlige og mundtlige beretning. Savner også en status på målsætningerne. Vil gerne høre 
mere om samarbejdet med de andre korps. Angående førertræningsområdet – succes med 
ungdomstræningerne. Vil gerne opfordre til, at vi bliver en del af Fjeldgruppen, hvor der er mange gode 
muligheder. Mikkel Bojesen ved, at vi er meget velkomne. Det koster os ingenting, og vi får et større udbud 
af træninger. Glæder sig til en spændende målsætningsdebat. 
 
Niels Dam, Lyngby og spejderchef 
Det er rigtigt, at vi kunne have udarbejdet en status på målsætningerne, som vi vedtog i Rønne i 2007, men 
det har vi valgt ikke at gøre. Niels Dam håber, at der kommer en status, når vi skal diskutere 
målsætningerne senere i dag. Angående korpsrådets tilbagemelding fra de to debataftener; her blev de 
økonomiske tal fremlagt. Angående at blive på korpskontoret – ja det er den største risiko økonomisk, at vi 
bliver i Aalborg specielt hvis medlemstallet forsat falder. Så det må vi sørge for, at det ikke gør! Der er kr. 
700.000 i forskel, om vi bliver på korpskontoret eller flytter administrationen til SUF/Holmen. 
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Thomas Pilgaard, Roskilde og korpskasserer 
Ud fra de forudsætninger vi har lagt ind i fremskrivningen/budgettet for 2009 til 2013, herunder hvis 
medlemstallet fortsat falder, ser det økonomisk skidt ud, at vi bliver i Aalborg. Det er den dyreste løsning, 
men det har vi som korpsråd valgt. Det er ikke kun økonomien, der er afgørende for korpsrådets 
beslutning. 
 
Niels Dam, Lyngby og spejderchef 
Det har en betydning, at vi har vores eget korpskontor, og at vi kan tage forbi og handle lokalt. 
Angående korttidsansættelser; det kan være svært at ansætte konsulenter, der lige er blevet studenter, de 
er ofte for unge og mangler erfaring. Vil forsøge at anvende konsulenterne fra de andre korps. Angående 
samarbejde med de andre korps: 3-4 gange om året mødes spejderchefer og generalsekretærer og drøfter 
det aktuelle danske spejdersamarbejde.  Herudover har der nu i 3 år været et årligt møde, hvor korpsrådet 
mødes med de andre korps’ hovedbestyrelser. Her drøftes hvordan vi skal samarbejde i fremtiden. 
Angående Fjeldgruppen: Korpsrådet ser positivt herpå, særligt når det er muligt indenfor en rimelig 
økonomisk ramme. 
 
Lise Lybeck, Lyngby 
Vi skal bare i gang med tværfagligt samarbejde! Deltager selv i tværkorpsligt arbejde omkring klima og har 
været på Holmen. Det skulle alle have lov at prøve. Det summer af liv! 
 
Kenneth Yrke, Aalborg 2. og IT-udvalget 
Angående hjemmesiden; så har IT-udvalget gennemført en undersøgelse om vores hjemmeside. Kenneth 
Yrke takkede de ca. 100 mennesker, der har svaret på spørgsmålene, og IT-udvalget prøver at tilpasse 
hjemmesiden til resultatet af undersøgelsen. Kenneth Yrke opfordrer alle til at sende fotos og materiale til 
IT-udvalget, så det kan lægges ud på hjemmesiden og dermed få mere liv på www.dbs.dk. 
 
Jeppe Bruus, Tølløse 
Han blev trist af Niels` svar angående medlemstallene. Godt at træffe beslutning om, at vi skal stoppe 
nedgangen. Måske er Jeppe Bruus pessimist, men han tror ikke på, at det stopper. Vi har jo sagt det flere 
gange, i en del år nu. Mener det er en forkert beslutning, at korpskontoret bliver i Aalborg – det handler 
om, hvordan vi samarbejder med de andre korps og de muligheder vi har for at samarbejde med dem. Han 
mener, vi skal bruge tiden nu på at diskutere, hvordan vi som korps kan lægge os ind under et andet korps, 
og samtidig bevare det fællesskab vi har som baptister. Vigtigt at vi tør se virkeligheden i øjnene (faldende 
medlemstal), og at vi tager en debat, mens vi stadig har ressourcerne til det. 
  
Nicolaj Bak, Herlev 
To ting. Angående korpskontoret; vi har kun få penge og så vælger vi den dyre løsning med at blive i 
Aalborg. Hvorfor ikke rykke sammen og dele ressourcerne med de andre korps og få det maksimale ud af 
det?  Super ide med en konsulent – og gerne en udefra. Hvor skal vi skelne mellem lønnet og ikke lønnet 
arbejde? Derfor en god ide med en konsulent udefra. 
 
Rikke Nilsson, Oure 
Oure kreds stiger i medlemstal, særligt spejdere, men førermæssigt kører det hårdt. Oure kreds har endnu 
ikke haft besøg af korpsrådet. Kredsen vil rigtigt gerne have en konsulent. Kredsen har flere førere der ikke 
kender korpsrådet og træningssystemet. 
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Steen Andersen, Aalborg 1. 
Enig med Rasmus Hylleberg. Det betyder ikke noget, hvor korpskontoret ligger i forhold til, hvor mange 
spejdere vi er/bliver. Vi er et kristent spejderkorps, og det skal vi holde fast i – også i et eventuelt 
samarbejde med andre korps. Vi har ikke samme idegrundlag som DDS. 
 
Jane Emmering, Jerup og korpsrådet 
Sidder i kredsfokusgruppen og vil gerne svare Rikke Nilsson; Kredsfokusgruppen fik respons fra Oure kreds, 
om, at de gerne ville sidde over i forhold til at få besøg. Korpsrådet kommer gerne, når Oure kreds ønsker 
det. 
 
Niels Dam, Lyngby og spejderchef 
Samarbejde med de andre korps; DDS og De Grønne Pigespejdere har indgået et administrativt fællesskab 
SUF= Spejdernes UdviklingsFællesskab. Det er rent administrativt. De personer der arbejder med 
korpsaktiviteter, betaler korpsene selv. Korpsrådet har vurderet, at korpset vil få for lidt ud af det 
fællesskab. Vi forsøger at bruge deres konsulenter, men rent administrativt holder vi fast i korpskontoret. 
 
Mikkel Bojesen, Lyngby 
Synes det er for slapt at sige, at det der foregår på SUF er rent administrativt. Der kan etableres rigtig 
meget fællesskab med de andre korps, hvis korpskontoret lå på Holmen. 
 
Niels Dam, Lyngby og spejderchef 
Det er ikke for at underkende vores egne opgaver på korpskontoret – vi får mere ud af at have vores egen 
person til at sidde i Aalborg, så vi kan ringe til en mand der kender vores træninger og så videre. Hvis vi 
skulle være en del af SUF, vil det ikke være den samme person, vi får i røret, når vi ringer. 
 
Rasmus Hylleberg, Tølløse 
Det er småpinligt at snakke om, at vi får den samme person i røret, når vi ringer til korpskontoret. Det har 
været et svært valg, det ved vi alle. Savner at høre de reelle grunde til hvorfor der er valgt, som der er. 
Udviklingsfællesskab på Holmen; det skal starte et sted og det er rent administrativt, men der vil jo ske 
mere. Det hedder SUF – spejdernes udviklings fællesskab, og det gør det ikke kun på grund af det rent 
administrative. Stor udfordring i forhold til, hvordan vores spejderarbejde skal se ud i fremtiden – vi skal 
tænke nyt. Hvis vi forsætter som nu, går det nedad. Vi skal også tænke over, hvordan vi samarbejder med 
kommunerne. 
 
Dirigenterne stoppede debatten og oplyste, at den vil fortsætte fredag. 
 
Fredag: beretning (dagsorden punkt 2) fortsat… 
Dirigenterne oplyste, at der var 165 stemmeberettigede fredag den 10. april 2009 mod 171 torsdag den 9. 
april 2009. 
  
Anette Olesen, Jerup 
Er enig i korpsrådets beslutning om at bibeholde Korpskontoret i Aalborg. Værdierne, som vi har i DBS, er 
vigtige at videreføre. Konsulenter er en god ide, men frivillige kan noget andet og kan have et større 
engagement. 
 
Signe, Holbæk 
Vi kan allerede tilmelde os kurser i de andre korps. Er selv medhjælper på Næsbycenteret. 
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Pia Duebjerg Andersen, Herlev og vicespejderchef 
Uddybende forklaring om korpsrådets beslutning, om at bibeholde korpskontoret på Gl. Gugvej/Aalborg.  
De forskellige scenarier blev gennemgået: 
 Scenarie 1A: Os selv, uændret medlemstal 

 Scenarie 1B: Os selv, faldende medlemstal 

 Scenarie 2A: Baptistkirken i Danmark (BiD), uændret medlemstal 

 Scenarie 2B, BiD, faldende medlemstal 

 Scenarie 3A: SUF/Holmen, uændret medlemstal 

 Scenarie 3B: SUF/Holmen, faldende medlemstal 

Fordele ved den valgte løsning: bedre service på grund af egen mand. En person der kender til vores 
forhold og os som spejdere. Vi styrer selv vores ansættelse. Gl. Gugvej/Aalborg giver bedre service, og  kan 
nemmere tilpasses til varierende behov. Bedre mulighed for samarbejde med BiD. 
 
Det er ikke alle spejderkorps der bor på Holmen. KFUM-Spejderne prøvede administrativt samarbejde med 
FDF men valgte at flytte ud igen efter nogle år. 
 
Afstemning om beretning 
Beretning vedtaget. Alle på nær én stemte for beretningen. 
 
Hilsen fra Jytte Kølby, Landsgildet 
Vækst i medlemstallet diskuteres mange steder, også i landsgildet. Opfordrer til at alle kredse har et Gilde. 
Samarbejde med Sct. Georgs Gilderne i Danmark, foreløbig i Hjørring med udveksling af programmer, så 
man kan besøge hinanden, når det er relevant. Sct. Georgs Gilderne har derefter doneret kr. 5.000 til 
Ubuki-projektet. Vendelbo Division har søgt om rejsepenge til polske spejdere, pengene overrækkes på et 
senere tidspunkt. Landgildet har bevilliget et tilskud på kr. 3.000 til Skee, Tølløse, og Aalborg 1. til 
bustransport til Kandersteg (kredsenes sommerlejr 2009). 
 
3. Behandling af indkomne forslag 
Forslag 3.a. Forslag vedrørende fordeling af overskud fra korpsets lotteri 2009 
 
Thomas Pilgaard, Roskilde og korpskasserer 
Motivation; Korpsrådet lægger op til ansættelse af kredskonsulent(er). Korpsrådet foreslår derfor at 
fordelingen af indtægter fra salg af lodsedler i 2009 ændres, så korpsets andel øges fra kr. 4. til kr. 7 pr. 
lodseddel. Det giver en merindtægt på ca. kr. 60.000 i korpskassen, som skal medfinansiere 
konsulentordningen. 
 
Lotte Boeriis, Hvidovre 
Kan ikke støtte forslaget. Vi får ikke spejderne til at være entusiastiske omkring lodsedler, når der ikke er en 
gulerod.  
 
Rasmus Hylleberg, Tølløse 
Hvad er konsekvensen for budgettet og er denne afstemning afgørende for om der ansættes en 
kredskonsulent? 
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Niels Dam, Lyngby og spejderchef 
Budgettet for 2009, hvor den ændrede fordeling af overskuddet fra lotterisalg er indarbejdet, udviser pt. et 
underskud på kr. 20.000. Konsekvensen vil derfor være en ekstra udgift på kr. 60.000 og dermed et samlet 
budgetteret underskud for 2009 på kr. 80.000. 
 
Maria Skovgaard Møller, Herlev 
Foreslår at sælge lodsedler hvert år, for at få flere penge i korpskassen. 
 
Lars Emmering, Jerup 
De år kredsene har fået del i overskuddet fra lotterisalget, har kredsene været glade. Tror spejderne er 
ligeglade med hvem, der modtager overskuddet og opfordrer til, at kredsene hjælper korpset, når det er 
nødvendigt. 
 
Afstemning om forslag 3.a 
Forslag vedtaget. 
 
Forslag 3. b: Forslag til vedtægtsændringer vedrørende valg til korpsrådet (stillet af Herlev, Lyngby og 
Hvidovre). 
 
Der er tale om en vedtægtsændring, det vil sige, at mindst 2/3-dele af de stemmeberettigede skal stemme 
for forslaget, svarende til 110 stemmer. 
 
Signe Lund Sørensen, Herlev 
Motivation; det er mere demokratisk, hvis alle medlemmer af korpsrådet er valgt på førerstævnet, som er 
korpset øverste myndighed. 
 
Afstemning om forslag 3.b.  (skriftlig afstemning) 
Forslaget vedtaget med følgende stemmer: 

- 144 afgivne stemmer 

- 124 for 

- 15 imod 

- 5 blanke 

Indslag: 
NEWS-udvalg 
News, som er korpset nye nyhedsudvalg, er i gang. NEWS skal udgive medlemsblad og opdatere 
hjemmesiden med nyheder. Alle opfordres til at indsende nyheder og fotos til news@dbs.dk. Udvalget 
består af; Jeanette Andersen, Aalborg 1.; Nille Algot, Herlev; Linda Yrke, Jerup, Christina Friis, Esbjerg. 
 
Klimaprojekt 
Lise Lybeck, Lyngby orienterede om tværkorpsligt klimaprojekt ”COP15”.  I BP’s ånd: Efterlad jorden bedre 
end du fandt den. Vi skal være et modspil til tomme ord og politisk retorik. Opret en profil og bliv en del af 
et netværk på www.eerate.com/scoutway. Arbejdsgrupper er dannet under forskellige emner, har man lyst 
til at deltage, kan man kontakte Lise Lybeck på: lise_lybeck@hotmail.com. 
 
 
 

mailto:news@dbs.dk
http://www.eerate.com/scoutway
mailto:lise_lybeck@hotmail.com
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Forslag til 3. c: forslag til målsætninger 2009 til 2011 udarbejdet på grundlag af input fra workshops på 
førerstævnet i Tølløse: 
 
Følgende målsætninger blev vedtaget (se uddrag af debat og kommentarer i bilag 1): 
 

 
I perioden 2009 til 2011 vil vi… 

FREMME SPEJDERIDEEN I DANMARK 
1. skabe bedre mulighed for at kunne deltage på træninger på tværs af korpsene, bl.a. ved indmeldelse i Fjeldgruppen  

2. forny vores udtryk (tøj, uniform, formidling) 

3. have øget fokus på nye, tidssvarende eller allerede eksisterende aktiviteter for de 10-18-årige 

4. investere i førere (f. eks. ved revision af førertræningssystemet og fokus på frivillighedspolitik, vision og værdier) 

5. udarbejde videopræsentationsmateriale til hvert korpsarrangement og så mange kredsarrangementer som muligt. Det er 

vigtig de henvender sig til de unge spejdere, der hvor de er, f.eks. på Youtube & Facebook  
6. opstarte en ny kreds i en migrant baptistmenighed 

MEDVIRKE TIL AT UDVIKLE DEN ENKLE SPEJDERS FULDE POTENTIALE 
1. udarbejde arbejdsstof i konfliktløsning til alle enheder og mindst 2 førere fra hver kreds gennemfører et 

konfliktløsningsforløb 

2. gennemføre træninger hvert år der henvender sig til ”ældre” førere uanset erfaring eks. Specialførertræning 

3. udvikle vores arbejdsstof/aktiviteter så det bliver mere tidssvarende ved f.eks. at lave en idebank på www.dbs.dk  

4. samarbejde med BBU (og evt. BiD) om ledertræning og andre kurser 

5. øge antallet af deltagere fra DBS på Jamboreen Sverige i 2011 i forhold til Jamboreen i England 2007  

6. udarbejde materiale for alle enheder, der kan oplyse og engagere den enkelte spejder i vores samarbejde med spejderne i 

Rwanda/Burundi  

SYNLIGGØRE VÆRDIERNE I DET ARBEJDE VI UDFØRER 
1. arbejde for at hver kreds mindst én gang om året deltager i synlige aktiviteter i lokalområdet (ex. humanitære indsamlinger) 

2. arbejde for at forny ’Partnership’-samarbejdsaftalerne med ASR og AGR i Rwanda  

3. arbejde for at lave ’Partnership’-samarbejdsaftaler med ASB og AGB i Burundi  

4. nedsætte et forkyndelsesudvalg, der skal arbejde for at det kristne livssyn er styrende for vores spejderarbejde.  

5. lave 24-timers konceptture for spejdere og ikke-spejdere hvor mindst 25% af deltagerne ikke er spejdere (korpset eller 

arbejdsgruppe udarbejder materialet) 

6. udarbejde materiale om, hvordan forældre i større omfang kan inddrages i spejderarbejdet 

7. udarbejde mere alsidigt PR-materiale med forskellige persontyper 

 

4. Valg 
A. Korpskasserer (skriftlig afstemning) 
Connie Schneider, Herlev. Valgt med 128 stemmer, ud af 135 afgivne stemmer. 
 
B. Korpsrådet – valg af et 1 medlem for 1 år (skriftlig afstemning) 
 
To kandidater: 
Christine Strøm, Herlev. Valgt med 67 stemmer. 
Karina Simonsen, Aalborg 1. Fik 62 stemmer. 
 
Seks blanke stemmer. 
 

http://www.dbs.dk/
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5. Regnskab 2008 
Korpskasserer Thomas Pilgaard fremlagde årsrapporten for 2008, som udviste et underskud på kr. 66.698, 
sammensat af indtægter på kr. 1.820.613 og omkostninger på kr. 1.887.311. 
 
Egenkapitalen er pr. 31. december 2008 opgjort til kr. 3.932.078 ud af en balance på kr. 4.185.200. 
 
Korpsets revisor har revideret årsrapporten og afgivet en blank påtegning på årsrapporten. 
 
Karina Simonsen fra Aalborg 1. havde skriftligt fremsat spørgsmål om det var relevant at indarbejde en 
pengestrømsopgørelse, da det kun er et krav for klasse C virksomheder, og om den valgte regnskabspraksis 
vedrørende ejendomme var relevant og retvisende. 
 
Pengestrømsopgørelse er et krav fra DUF.  
 
Vedrørende ejendommene har korpskasseren og korpsrådet valgt en regnskabspraksis, som har været fulgt 
igennem en længere årrække og som er beskrevet i årsrapporten under regnskabspraksis. 
 
Regnskabet blev godkendt. 
 
6. Budget 
A. Korrigeret budget for 2009 
 
Korpskasserer Thomas Pilgaard fremlagde korpsrådets forslag til korrigeret budget for 2009. 
 
Allan Boris, Hvidovre 
Der er budgetteret med en trop/gruppe fejde, den er ikke gennemført, så Allan Boris foreslår, vi udskyder 
beløbet til næste år. Opfordrer til, at der er nogle, der stiller op til fejdeudvalg. 
 
Lotte Boris, Hvidovre 
Hun synes det er ærgerligt, at der er kr. 60.000 i budgettet, som vi i går vedtog at tage fra kredsene til 
korpset fra lodseddel salget. 
  
Nicolaj Bak, Herlev 
Han undrer sig over, at der er budgetteret med telefonomkostninger på kr. 35.000. Ansgar division får et 
rejsetilskud på kr. 5.000, hvorfor gør de det? 
 
Lars Kildelund, Odense 
Svar til Nicolaj Bak; Ansgar division har en aftale om kørselsgodtgørelse med korpset på kr. 5.000 om året, 
da kredsene i divisionen ligger meget geografisk adskilt.  
Thomas Pilgaard, Roskilde og korpskasserer 
Fejden kommer først i gang i 2010, men foreslår at vi lader pengene stå i budgettet.  
 
Telefonomkostninger på kr. 35.000 dækker telefon og Internet forbindelse til både Øksedal og Korpskontor. 
Alle er velkomne til at se bogholderiet og bilagene.  
 
Korpsrådets forslag til korrigeret budget for 2009 blev vedtaget uden ændringer. 
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B. Budget 2010. 
Thomas Pilgaard fremlagde korpsrådets forslag til budgettet for 2010. 
 
Lotte Boris, Hvidovre. 
Vi har lige besluttet, at vi vil starte en ny kreds, men vi budgetterer med, at vi er færre kredse, end vi er nu. 
Det er der ikke afsat penge til. Der skal være sammenhæng mellem beslutninger og budget. 
 
Signe Lund Sørensen, Herlev 
Hvilke konsekvenser får det for deltagerne, hvis korpslejren 2010 skal løbe rundt? Hvor dyrt bliver det for 
spejderne? Fejde, hvorfor er der ingen penge afsat i 2010? 
 
Mikkel Bojesen, Lyngby. 
Rejseudgifter; vi har overskredet budgettet. Burde vi ikke holde mere styr på, at vi ikke overskrider 
budgettet? 
 
Thomas Pilgaard, Roskilde og korpskasserer  
Vedrørende budgetteret medlemstal og antal kredse; vi budgetterer med det medlemstal, der er pr. 31. 
december 2008. Hvis vi skal modtage flere tipsmidler, skal vi være over 100 medlemmer flere, så det har 
ikke den store effekt at rette budgettet til. 
 
Vedrørende korpslejren bliver det ca. kr. 350 dyrere at komme på korpslejren næste år, når korpset ikke 
sætter penge af i budgettet til lejren. Lejren kommer op at koste omkring kr. 1.550 pr. deltager. Vi har 
tidligere haft en holdning til, at deltagerprisen på korpslejre skal holdes nede i et rimeligt niveau. 
Deltagerprisen er en konsekvens af, at der er større behov for at prioritere korpsets midler. 
 
Vedrørende Trop/gruppe fejde er der ikke indregnet udgifter i budgettet, idet fejden er en del af 
korpslejren 2010 og dermed lagt ind i lejrbudgettet. 
  
Angående ophold og fortæring er der generelt budgetteret med kr. 140.000 til ophold- og 
rejseomkostninger til alle korpsets udvalg og korpsrådet. For blot få år siden anvendte vi ca. kr. 200.000 om 
året til ophold- og rejseomkostninger. Vi anvender nu færre penge herpå, særligt fordi der ikke længere er 
så mange udvalg og så mange medlemmer af korpsrådet. 
 
Korpsrådets forslag til budget for 2010 blev vedtaget uden ændringer. 
 
7. Næste førerstævne 
Aalborg 1. inviterede. Førerstævnet takkede.  
 
8. Eventuelt 
Tillykke til to nye diamantspejdere. 
 Francisca Bredahl Jensen, Sindal 

 Sidsel Jensen, Sindal 

Overrækkelse af 50 års stjerne  
 Carsten Thomsen, Aalborg 1. 
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Overrækkelse af 25 års stjerner (enkelte var ikke på førerstævnet). 
 
 Anne Brogaard, Aalborg 2. 

 Birgitte Libak, Viborg 

 Heino Sørensen, Skee 

 Line Hylleberg, Tølløse 

 Mette Birk, Tølløse 

 Mette Gundersen, Lyngby 

 Michael Søttrup, Sindal 

 Morten Jørgensen, Tølløse 

 Sanne Due, Lyngby 

 Sarah Andersen, Aalborg 1. 

 Søren Jacobsen, Aalborg 1. 

 Thomas Ledet Pilgaard, Roskilde 

Tillykke til årets kreds: Østervrå. 
 
Resultat af Afrikaindsamling: kr. 21.920. 
 
Tak til Tølløse kreds for et godt førerstævne. 
 
_________________________ 
 
 
Referat læst og godkendt  
 
 
 
Trine Engbo Larsen, dirigent        Søren Kofoed, dirigent 
 
 
 
 
Niels Dam, spejderchef   Pia Duebjerg Andersen, vicespejderchef   Martin Søttrup, korpsrådsformand 
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Bilag 1 

Uddrag af debat og kommentarer til målsætningerne, dagsordenens punkt 3.C. (uddrag) 

 

Oprindeligt målsætningsforslag: 
I  perioden 2009-2011 vil vi… 
 
Fremme spejderidéen i Danmark 
 

1. Samarbejdet med øvrige danske spejderkorps 

1.1 Skabe bedre mulighed for at kunne deltage på træninger på tværs af korpsene 

1.2 Markedsføre spejderarbejdet ved én gang årligt at holde spejdernes dag à la Reload 

1.3 Afholde tværkorpslig sommerlejr hvert 5. år 

 

2. Vækst i medlemstallet 

2.1 Forny vores udtryk (tøj, uniform, formidling) 

2.2 Have øget fokus på nye, tidssvarende eller allerede eksisterende aktiviteter for de 10-15-årige 

2.3 Investere i førere (f. eks. ved revision af førertræningssystemet og fokus på frivillighedspolitik, vision og værdier) 

 

3. Start af nye kredse 

3.1 Afholde 2 temadage, eks. kreativ, friluft, ekstremsport på tværs af enheder/alder (øst og vest) 

3.2 Oprette en ny kreds i en baptistmenighed hvor der ikke er spejderarbejde i dag 

3.3 Have 20 medlemmer med anden etnisk baggrund end dansk 

Medvirke til at udvikle den enkelte spejders fulde potentiale 
 

4. Personlig udvikling for den enkelte spejder og fører 

4.1 Gennemføre Specialførertræning 

4.2 Udarbejde arbejdsstof i konfliktløsning til alle enheder og mindst 2 førere fra hver kreds gennemfører et 

konfliktløsningsforløb 

4.3 Gennemføre træninger hvert år der henvender sig til ’ældre’ førere uanset erfaring 

 

5. Spejderfaglig udvikling for den enkelte spejder og fører 

5.1 Udvikle vores arbejdsstof/aktiviteter så det bliver mere tidssvarende ved f.eks. at lave en idebank på www.dbs.dk 

5.2 Tilbyde spændende og attraktive træninger som går i dybden med bestemte temaområder (evt. flere steder i landet, 

en dags kurser), træning i vejledning, ledelse, projektarbejdsform (eks. projektlederuddannelse) 

5.3 Samarbejde med BBU (og evt. BiD) om ledertræning og andre kurser 

5.4 Styrke sammenholdet i kredsen både blandt førere, spejdere og fører/spejder imellem, ved f.eks. 

førerarrangementer med eller uden spejderindhold eller spejderkollektiv 

 

6. Udvikling af arbejdsstof der udfordrer spejderne 

6.1 Udvikle kurser og træninger til at blive kompetencegivende i det professionelle liv – med henblik på at åbne op og 

gøre kurserne brugbare for andre end spejderne 

6.2 Tilbyde flere små træninger til spejdere, der har været på Roland 

6.3 Deltage i/afholde en verdensfejde 

Synliggøre værdierne i det arbejde vi udfører 
 

7. Livssyn 

7.1 Ændre folks generelle opfattelse af spejder ved at bruge forskellige medier, for eksempel lokale eller nationale 

reklamer 

7.2 Udgive en ’Det kan dit barn ikke undvære at lære’-folder 

7.3 Give føreren redskaber, for eksempel kursusmaterialer mm., til at hjælpe og fremme den enkelte spejders 

http://www.dbs.dk/
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selvforståelse og værdi i et givende fællesskab 

7.4 Arbejde for at hver kreds mindst én gang om året deltager i synlige aktiviteter i lokalområdet (ex. humanitære 

indsamlinger) 

 

8.  Forkyndelse 

8.1 Nedsætte et forkyndelsesudvalg/arbejdsgruppe til at arbejde med blandt andet synliggørelse, afmystificering, 

konkretisering og andagtsundervisning kredsvis 

8.2 Modernisere andagterne med effekter så alle sanser aktiveres, evt. gennem nye medier (facebook, YouTube etc.) 

8.3 Sikre, at det kristne livssyn er styrende for vores spejderarbejde (værdibaseret fællesskab) 

 

9.  Omverdenens syn på os 

9.1 Lave 24-timers konceptture for spejdere og ikke-spejdere hvor mindst 25% af deltagerne ikke er spejdere (korpset 

eller arbejdsgruppe udarbejder materialet) 

9.2 Udarbejde materiale om, hvordan forældre i større omfang kan inddrages i spejderarbejdet 

9.3 Udarbejde mere alsidigt PR-materiale med forskellige persontyper – andre end spejdernørder 

 
 
1. Samarbejdet med øvrige danske spejderkorps: 

 

Stine Algot, Tølløse  

Skal alle 29 målsætninger vedtages? 

Forslag om at slette 1.1 og 1.2, da vi skyder over mål og de aktiviteter allerede er i gang. Sammenskrivning 

af 1.1 og 1.2. 

 

Mikkel Bojesen, Lyngby 

Opbakning til Stine Algot. Tilføjelse om ændringsforslag, om indmeldelse i Fjeldgruppen. 

 

Jeppe Berg, Sæby 

Forslag om at slette punkt 1.1 og 1.3. 

 

Lars Kildelund, Odense  

Skær målsætningerne ned til ca. fem. Kommentar til punkt 1.1: Kan man skrive en målsætning, som ikke er 

målbar? 

 

Rasmus Hylleberg, Tølløse 

Støtter kommentar om at skære ned i målsætningerne. Forslag om at udarbejde en idébank (5.5), hvor alle 

målsætninger skrives ind som ideer. 

 

Rasmus Jakobsen, Roskilde  

Punkt 1.3: Vil vi som korps deltage hvert 5 år med andre korps, når vi har en anden alkoholpolitik? 

 

Søren Jakobsen, Aalborg 1. 

Man kan allerede deltage i de andre korps’ træninger. Man skal bare tilmelde sig. Se www.dbs.dk. 
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Niels dam, Lyngby og spejderchef  

Der er ikke ressourcer til at støtte 1.1. 

 

Mikkel Bojesen, Lyngby 

Ændringsforslag: ”Skabe bedre mulighed for at kunne deltage på træninger på tværs af korpsene bl.a. ved 

indmeldelse i Fjeldgruppen”. 

 

2.  Vækst i medlemstallet: 

 

Anders Bojesen, Lyngby 

Slet punkt 2.1 og 2.2. 

 

Lise Lybeck, Lyngby 

Punkt 2.1 skal ikke slettes, da mange Rolandspejdere kan støtte dette forslag og det har været en debat for 

nylig. 

 

Nikolaj Lam, Lyngby 

Støtter Lise, mener at 2.3 skal slettes. 

 

Rikke Nilsson, Oure 

Støtter op om at skulle forny os selv og vores udtryk og få nyt tøj. 

 

Mikkel Nilsson, Herlev 

Støtter forslaget om at forny vores udtryk. 

 

Vibeke Segerberg, Herlev 

Er glad for sin uniform. 

 

Mia, Østervrå 

Støtter Vibekes kommentar. 

 

Henrik Hansen, Roskilde  

Støtter punkt 2.2. Tænk over, hvordan vi fornyer os i vores udtryk. 

 

Jeppe Berg, Sæby  

Vigtig der er noget for dem over 15 år. 

 

Søren Jyde, Aalborg 1. 

Vi skal passe på med at sænke alderen for træninger. I så fald skal der førere med. 

 

Peter Krogh, Herlev 

Vigtigt vi beholder 2.1. 
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Lotte Boris, Hvidovre 

Børn, der ikke har uniform, bliver kede af det, når de skal møde reglementeret. Derfor vigtigt at forny vores 

udtryk (uniform m.v.). 

 

3. Start af nye kredse 

 

Stine Algot, Tølløse 

Ændringsforlag: slet 3.1 og sammenskriv 3.2 og 3.3 til: ”Opstart en ny kreds i en migrant baptistmenighed”. 

 

4. Personlig udvikling for den enkelte spejder og fører 

 

Mads Laursen, Skee 

Støtter forslag 4.1. 

 

5. Spejderfaglig udvikling for den enkelte spejder og fører 

Jeppe Berg, Sæby 
Slet 5.4. 
 
6. Udvikling af arbejdsstof der udfordrer spejderne 
 
Stine Algot, Tølløse 
Ændringsforslag: vi skyder over målet. Slet punkt 6.1 og 6.3. 
 
Lise Lybeck, Lyngby 
Forslag: slet punkt 6.2. 
 
7. Livssyn 
 
Nicolaj Bak, Herlev 
7.1 er for stor en mundfuld økonomisk, punktet bør derfor slettes. 
 
Ulla, Holbæk 
 7.3 er et vigtigt punkt da det er det, spejderarbejdet drejer sig om, det vi gør hver dag. 
 
8. Forkyndelse 
 
Lise Lybeck, Lyngby: 
Modernisering af andagter bør slettes. Det er ikke en målsætning, men bør foregå i planlægningen af 
andagter. 
 
Jacob Broholm Møller, Aalborg 2. 
Sikre det kristne livssyn ved at nedsætte et forkyndelsesudvalg. Forslag om at sammenskrive alle 
punkterne. 
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9. Omverdenens syn på os 
 
Nicolaj Bak, Herlev 
Nyt PR-materiale er allerede undervejs, det bør ikke stå som målsætning. 
 
Signe Lund Sørensen, Herlev 
Forslag om redaktionel ændring: Udelade underoverskrifter som konsekvens af færre vedtagne 
målsætninger. 
 
 


