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1. Konstituering: 

A. Valg af dirigenter: Mikkel Nilsson, Herlev og Stine Suhr Skovgård, Herlev. 

Stævnets forretningsorden er overholdt i forhold til udsendelse af stævnehæfte, budget og 
regnskab. 
Dirigenterne gennemgik dagsordenen. 

B. Valg af referenter: Jan Bylund, Hjørring; Karin Anesen, Aalborg 2.; og Sanne Lund Sørensen, 

Tølløse. 

C. Valg af stemmetællere: Kira Orbe, Amalie Søegaard, Herlev; Tobias Christensen, Tølløse; 

Mikkel Bojesen, Lyngby og Lise Lybeck, Lyngby. Formand for stemmetællerne er 

korpskasserer Connie Schneider. 

D. Opgørelse over stemmeberettigede: Førerstævnet har 161 deltagere, heraf er 152 

stemmeberettigede. 

Beslutninger tages med almindeligt flertal. Der foretages skriftligt valg, hvis to eller flere af 
de stemmeberettigede ønsker det. 

E. Forretningsorden: Dirigenterne gennemgik førerstævnets forretningsorden (fremgår af 

førerstævnehæfte s. 14-15). Forretningsordenen blev vedtaget. 

 
2. Korpsets beretning 

Se desuden den skriftlige beretning i Førerstævnehæftet, side 5-10. 
 
Spejdercheferne gennemgik korpsets beretning: 
- Spejdertilgang 

- Positive trends: Frederikshavn Kreds, inspirerende og aktivt lejrudvalg, engagerende 

førertræninger, stigning i spejderhjælpsindtjening, forbedring i nyhedsformidling – 

NEWS - med historier fra kredsene, kredskonsulentordning. 

- Tværkorpsligt samarbejde: Årsmøde for korpsledelser, spejderdag 23. april 2010, 

fælleslejr 2012 (Inspirationsworkshops 4 steder i landet, min. 22 deltagere fra DBS), 

World Moot 2010 (Kenya), Pigespejdernes jubilæumslejr i Rwanda, World Jamboree 

2011 (Sverige) 

 
- Andreas Højmark, Aalborg 1., spurgte til hvorfor det oplyste medlemstal ikke stemte 

med det som korpset havde oplyst 1. januar 2010. 

o Det skyldes at kredsene skal udfylde 2 statistikskemaer, et pr. 31. december 

som skal indeholde de medlemmer kredsen har pr. 31. december OG som har 

indbetalt minimum kr. 75 i kontingent i løbet af året. Dette skema bruges til 

vores ansøgning hos Dansk Ungdoms Fællesråd. Det andet skema er et  skema 

til internt brug. Dette skema skal indeholde kredsens medlemmer pr. 1. januar. 

Skema 1 tager højde for om man har betalt minimum kr. 75 i kontingent, mens 
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skema 2 er et tegn for, hvor mange medlemmer man reelt har i kredsen. De to 

skemaer vil stort set aldrig vise det samme antal medlemmer. 2 store kredse har 

i 2009 også haft kassererskifte, hvilket har resulteret i, at alle medlemmer i 

kredsene ikke har fået en kontingentopkrævning, og derfor er der i år en større 

forskel end normalt imellem de to oplyste medlemstal. 

 
Stine Algot, Korpsrådet, gennemgik status for målsætningerne som blev vedtaget på 
Førerstævnet 2009. 
 

Debat: 
o Ønsker korpset at intensivere samarbejdet med BBU? Hvordan? – Ja – f.eks. via 

samarbejde i Rwanda med Afrikaudvalget. 

o Stor tak til udvalg for arbejdet i udvalgene, og til fejde- og lejrudvalg. 

Bekymrende, at der ikke er kandidater nok til Korpsrådet.  

o Stor opfordring til at samarbejde med BBU omkring forkyndelsesmatriale. 

o Iøjnefaldende, at der står mange penge på Afrikakonto – der er behov derude - 

få afrika-pengene ud til nogen, der har brug for det. 

o Er specialførertræning for ”ældre” førere når målgruppen er 17-20 år? 

o Tanker for fremtiden blev efterlyst i beretningen. 

o Økonomisk flot år 2009 – pga. at mange aktiviteter ikke blev afholdt? 

o Respons til internet, news, kommunikation og PR-udvalg efterlyses. 

o Ros til førertræningsudvalg for seneste førstehjælpskursus på klump-weekend – 

måske muligt i fremtiden at blive uddannet førstehjælpsinstruktør? 

o Tak til Korpsrådet for besøg i alle kredse i løbet af året. 

o Fastansættelse af Carsten Thomsen på korpskontoret er godt. 

 
Skriftlig og mundtlig beretning blev godkendt. 
 

3. Regnskab 2009 

Connie Schneider, korpskasserer gennemgik regnskabet. 
o Knud Erik Hansen, Aalborg 1., ville gerne vide, hvor pengene der er brugt til 

fejden stod i regnskabet? Om det skulle være en korpsaktivitet, der skulle 

dækkes af korpsets udgifter?  

 Lejrudvalget står for fejden, derfor står fejde-pengene under lejr-posten. 

o Hvorfor er pengene til aktiviteter ikke blevet brugt, kan de hurtigt kanaliseres 

ud i aktiviteter, korte ansættelser mv., så vi kan skaffe nogle flere spejdere? 

o Søren Bøgh Vidmar, Aalborg 1., roste regnskabet og korpskassereren for at have 

ændret regnskabspraksis vedrørende aktivering af omkostninger vedrørende 

Øksedal. 



Referat af Førerstævne  
den 1.-2. april 2010 i Aalborg 

 Side 3 af 6 

Korpskontoret 
dbs@dbs.dk 

 
Regnskabet blev godkendt. 
 

4.  Valg  

Korpsrådet:  
Spejderchef: Niels Dam, Lyngby, valgt med 135 stemmer 
Vicespejderschef: Pia Duebjerg Andersen, Herlev, valgt med 135 stemmer 
Korpsrådsformand: Signe Lund Christensen, Herlev, valgt med 125 stemmer 
Korpskasser: Connie Schneider, Herlev, valgt med 135 stemmer 
International Commissioner: Marie Keiding, Herlev, valgt med 135 stemmer 
 
1 ugyldig stemmeseddel og 1 blank 
Uddelt 138 stemmesedler 
 
Kandidater til menige medlemmer til korpsrådet:  
Ann Skagen Bylund,  Aalborg 1., valgt med 120 stemmer 
Stine Algot, Herlev, valgt med 126 stemmer 
Christine Strøm, Herlev, valgt med 119 stemmer 
Jesper Marcher, Lyngby, valgt med 132 stemmer 
Helene Jørgensen, Brovst, valgt med 92 stemmer 
Camilla Gaarden, Aalborg 1. valgt med 105 stemmer 
 
1 ugyldig stemmeseddel og 1 blank 
Uddelt 140 stemmesedler 
 

Da der ikke var opstillet kandidater til alle pladser, skal Korpsrådet i det kommende år arbejde 
med et medlem i underskud. Det manglende medlem kan findes i det kommende år, men først 
vælges på førerstævnet 2011, jf. gældende vedtægter. 
Det blev debatteret, hvorvidt Førerstævnet kunne give Korpsrådet mandat til at finde det sidste 
medlem, men vedtægterne giver ikke mulighed for en sådan løsning. 

 
5. Behandling af indkomne forslag:   

A.  Korpsrådet foreslog salg af lotteri i 2011 med en fordelingsnøgle på 7 kr. til kredsen og 

3 kr. til korpset for hver solgt lodseddel. 

 
Kommentarer fra salen: 
Aalborg 2. meddelte, at deres kreds ikke ønskede lotteri.   
Spejderne i Brovst er vilde med lodseddelsalg, så de ville støtte forslaget. 

 
Ved vores sidste lotteri havde korpset en nettoindtægt på 12.000 kroner, eftersom alle de 
store gevinster blev udtrukket, ligeledes blev der efter salget af lotteriet uddelt kr. 55.000,- 
til kredsene. 
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Forslaget blev vedtaget som fremlagt af Korpsrådet.  
 

6. Budget: 

A. Revideret budget for 2010 

Korpskasserer Connie Schneider gennemgik forslaget til revideret budget for 2010. 
 
Der var en trykfejl i det udleverede budget, mht. udgifterne til fejden, det korrekte beløb er 
kr. 25.000,00. 
 
- Knud Erik Hansen, Aalborg 1., foreslog, at der blev bevilliget yderligere kr. 200.000,- til 

korpslejren 2010 primært til aktiviteter og transport af spejdere og grej. Forslaget faldt 

med 39 imod og 37 for. 

  
- Søren Jensen, Skee, stillede ændringsforslag ang. Joti. Der var afsat 2 x kr. 5000 til 

denne aktivitet. Forslag om at fordoble beløbet - altså 2 x kr. 10.000. Forslaget blev 

vedtaget. 

 
- Kenneth Yrke, Aalborg 2., kom med et ændringsforslag om at ændre teksten i 

ovenstående forslag, således at der i stedet kom til at stå IT, Jota/Joti, kr. 20.000. 

Forslaget blev vedtaget. 

 
              Det reviderede budget for 2010 blev vedtaget.  
 
 

B. Budget 2011 

 
Korpskasserer Connie Schneider gennemgik budget for 2011. 

                 
- Søren Jensen, Skee, foreslog en ændring i budgettet således, at der bliver afsat kr. 20.000 til 
Joti 2011. Dette blev vedtaget. 

 
- Mikkel Bojesen, Lyngby, spurgte hvorfor konsulentudgifterne var på kr. 60.000 i 2011 og kr. 
30.000 i 2010?  
Dette skyldes, at konsulentordningen først træder i kraft fra sommeren 2010, og derfor ikke 
kører hele 2010. 

 
- Søren Bøgh Vidmar, Aalborg 1., spurgte, hvordan badeværelserne på Øksedal skulle 
finansieres, om der skulle optages lån?  

- Der vil blive optaget en kassekredit, og når det årlige tilskud fra Dansk Ungdoms 

Fællesråd modtages i november sættes det ind på kassekreditten. Tilskuddet vil 

stadigvæk gå til den daglige drift, men ved at sætte tilskuddet ind på kassekreditten vil 
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vi have overskud på kassekreditten sandsynligvis halvdelen af året og underskud resten 

af året. Og det skal der naturligvis betales renter af, og derfor er renteudgifterne i 2011 

også højere. 

 
- Ditte Hoffmann, Herlev, spurgte til hvilke toiletter, der skulle renoveres? Er de indendørs ikke 
fine nok, hvorfor bruge så mange penge på dem?  

- Øksedaludvalget svarede, at der gennem de seneste 7 – 8 år er udført nødvendige 

lappeløsninger for at udskyde den store udgift til renovering. Dette kan ikke fortsætte. 

Den ”store skade” vurderes lige om hjørnet i form af ødelagte rør i gulvet mv. 

 
Der blev spurgt til, hvorledes vi vil kunne profilere os, når der på budgettet ikke er afsat penge 
dertil?  

- Til dette kunne Spejderchefen fortælle, at planen er, at vi skal bruge nogle af de 

materialer, der allerede er på korpskontoret.  

 
- Kenneth Yrke, Aalborg 2., stillede spørgsmål til, om vi i korpsbutikken skal til at afregne 
portoudgifter ved forsendelse. 

- Thomas Pilgaard, Roskilde, kunne blot indstille til, at kredsene var opmærksomme på at 

lave samlede bestillinger, således at vi kunne minimere vores 

forsendelsesomkostninger. 

 
Budgettet for 2011 blev vedtaget. 
 
Optagelse af kreds i DBS 

 
Optagelse af nye kredse i korpset skal godkendes på Førerstævnet. Derfor skulle godkendelsen 
af Frederikshavn kreds til afstemning – den blev godkendt – og Frederikshavn kreds er nu 
optaget i Korpset.  

 
7. Førerstævne 2011: 

Ingen kredse inviterede – korpsrådet må arbejde videre med en løsning for næste års 
stævne. 
 
 

8. Eventuelt.  

 
Afrika indsamlingen gav 19.298,75 kr. 
 
Stort velkommen og klapsalve til Frederikshavn kreds – godt gået! 
 
Tillykke til Årets kreds: Aalborg 1. 
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Tak til Aalborg 1. for et godt og velfungerende førerstævne. 
 
Overrækkelse af Gilwell-tørklæder til Jesper Marcher, Lyngby og Niels Villadsen, Sæby 
 
Årsstjerner: 
25 år: 
Annette Juel Nilsson, Herlev 
Mikkel Nilsson, Herlev 
Johanne Keiding, Roskilde 
Michael Søttrup, Sindal 
Jan Bylund, Hjørring 
Malene Dam, Holbæk 
Claus Anesen, Aalborg 2, Ikke til stede.  
René Bøgsted, Lyngby, Ikke til stede. 
Martin Gundersen, Lyngby, Ikke til stede. 
 
50 år: 
Verner Bak, Aalborg 1. 
Vagn Bak, Aalborg 1. 
Asta Vidmar, Aalborg 1. 
Pia Toldam, Herlev, Ikke til stede. 
Karin Green, Herlev, ikke til stede 

 

 
 

 
Referatet læst og godkendt  
 
 
 
 
Stine Suhr Skovgaard  Mikkel Nilsson 
dirigent   dirigent 
 
 
 
 
Signe Lund Christensen  Niels Dam   Pia Duebjerg Andersen 
korpsrådsformand  Spejderchef  Spejderchef  

 

 


