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Referat af FOKUS 2013 
Baptistspejdernes Førerstævne 
 
14. april 2013 
 
1. KONSTITUERING 
A. Valg af dirigenter 
Lise Lybeck, Lyngby og Andreas Højmark Andersen, Aalborg 1. blev valgt som dirigenter for førerstævnet. 
Dirigenterne indledte med at konstatere, at førerstævnet var rettidigt indkaldt samt at dagsordenen og 
vedtægtsændringer var offentliggjort i tide. Dermed var førerstævnet lovligt indvarslet. 
Dagsordenen blev gennemgået af Andreas Højmark Andersen. 
Dirigenterne berigtigede en trykfejl i dagsordenen, som den var gengivet Førerstævnehæftet, således at 
titlen på forslag A blev ”Vision 2013-2018”.  
Dirigenterne orienterede om, at den primære debat om korpsets beretning skulle foregå på 
markedspladen. Der blev opfordret til, at man gik sammen om at lave eventuelle ændringsforslag. 
Dagsordenen blev godkendt. 
 
B. Valg af referenter 
Linda Yrke, Århus og Marie Keiding, Herlev blev valgt som referenter.  
 
C. Valg af stemmetællere 
Følgende blev valgt som stemmetællere:  
Morten Thomsen, Aalborg 1.   
Linda Marcher, Lyngby   
Teresa Kildelund, Aalborg 2.  
Berit Elleby, Aalborg 2. 
Henrik E. Hansen, Roskilde   
Connie Schneider, Korpskasserer 

D. Opgørelse over stemmeberettigede 
Der var 117 tilstedeværende, hvoraf 104 var stemmeberettigede.  
 
E. Forretningsorden 
Forslag til forretningsorden for Førerstævnet blev gennemgået. Det blev præciseret, at ”Øvrige 
personvalg” foregår søndag og ikke fredag, som skrevet i førerstævnehæftet. Afsnittet under punkt 8 vedr. 
udvalgsmedlemmer blev foreslået slettet. 
Med disse rettelser blev forretningsordenen sat til afstemning og vedtaget. 
  
 

2. KORPSETS  BERETNING 
Forelæggelse 
Korpsets mundtlige beretning blev forelagt af spejderchef Niels Dam og vicespejderchef Signe Lund 
Christensen.  
Der henvistes desuden til den skriftlige beretning i førerstævnehæftet. 
Der lød blandt andet en stor tak fra spejderchefen og vicespejderchefen til alle førere i korpset for deres 
arbejde.  
Der var herefter mulighed for samtale og drøftelser om korpsets beretning på markedspladsen. 
 
Debat efter markedspladsen 
Yego: 
Opsamling ved Line Trier, Yego 
 
Internationalt: 
Opsamling ved Christine Strøm, International Commissioner. 
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KOM + ITU:  
Opsamling ved Henrik Andersen, ITU. Markedsboden har medført at Leif Kildelund, Aalborg 2. har meldt sig 
frivilligt til ITU.  
Den nye hjemmeside blev diskuteret. Her havde flere bemærket, at hjemmesiden ikke signalerede 
tilstrækkeligt liv, og andre havde undret sig over udgifterne på 75.000 kr.  
Henrik Andersen forklarede, at prisen skyldes, at udvalgene (KOM og ITU) har valgt at bruge professionelle 
til at udvikle siden. Der blev fra de to udvalgs side sat spørgsmålstegn ved, om deres ambitionsniveau er 
tilsvarende korpsets.   
 
Jota/Joti: 
Opsamling ved Jimmy Singerholm, Holbæk og Søren Jensen, Skee. Der er nu blevet nedsat et Joti-udvalg, 
der har planlagt Joti i Holbæk. Desuden har udvalget fået tildelt 12 computere, som kan lånes ud til andre 
korpsarrangementer.  
 
Evaluering af FOKUS-konceptet:  
Ved Nille Algot, Evalueringsprojektgruppen. Evalueringsark kan udfyldes i markedsboden eller derhjemme 
via link på korpsets hjemmeside. Fristen for udfyldelse er søndag d. 21. april 2013.  
 
Adventure race:  
Ved Emil Kildeby, Adventure race. En opfordring til at tilmelde sig Adventure race.  
 
Korpsrådet:  
Opsamling ved Stine Algot. Der blev i markedsboden spurgt til, om Øksedal ikke snart skal tages i brug til 
korpslejre/arrangementer. Stine Algot bemærkede, at Korpsrådet vil overveje, hvordan Øksedal fremover 
kan bruges som samlingssted til korpsarrangementer. Hun opfordrede til, at de tilhørende selv overvejede 
fremtidige muligheder.  
 
Der blev herefter mulighed for kommentarer til den samlede beretning. Der var ingen kommentarer.  
Korpsets beretning blev godkendt. 
 

 
3. REGNSKAB 2012 
Forelæggelse 
Connie Schneider, Korpskasserer, forelagde regnskab 2012.  
 
Debat 
Der var ingen kommentarer fra salen efter markedsboden, hvorefter regnskabet for 2012 blev sat til 
afstemning.  
Korpsets regnskab for 2012 blev godkendt. 
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4. BUDGET 
A. Revideret budget 2013 
Forelæggelse 
Forelæggelse ved Connie Schneider, Korpskasserer: 

• Den økonomiske krise har bevirket, at folk spiller mindre. Derfor forventer DUF at uddele op til 10 
% færre tipsmidler. Dette har resulteret i, at alle poster på budgettet er skåret med 5 % i 2013. 

• Korpskontoret har valgt at købe sig til bogføring, da Ann Bidstrup kommer med andre 
kvalifikationer end Carsten havde.  

• Yego har fået sin egen ”linje” i budgettet og er dermed nu en selvstændig korpsaktivitet.  
• Der er desuden afsat 75.000 kr. til ny hjemmeside. Ide- og uddannelsespulje bliver ikke brugt, og 

foreslås derfor sløjfet. 
 
Debat 
Opsummering ved Connie Schneider. Der blev stillet spørgsmålstegn ved de 75.000 kr. til hjemmeside. 
Desuden blev der spurgt til, hvor mange vi skal være for at få højere tilskud fra DUF? Connie Schneider 
henviste til DUFs intervaller for tipstilskud hvoraf det fremgår, at tipstilskuddets størrelse afgøres både af 
antal medlemmer og antal kredse. 
 
Inge Burmeister, KOM:   
Stillede forslag om forhøjelse af Kommunikationsudvalgets budget fra 18.000 kr. til 38.000 kr. til dækning 
af udarbejdelse af grafisk profil.  
 
Søren Skårhøj, Yego:  
Yego har tidligere eksisteret som et BBU-projekt, men er nu et samarbejde mellem BBU og DBS. Det vil 
også sige, at vi er blevet flere i udvalget, og vi har hævet vores ambitioner. Budgettet til det arbejde der 
sker i Danmark er dog stadig uændret. Derfor foreslår vi at hæve budgettet fra 20.000 kr. til 22.500 kr. til 
mødeaktiviteter i Danmark.  
 
Søren Jensen, Joti:  
Vi vil gerne stille forslag om at hæve budgettet til materialer til Joti til 5000 kr. 
 
Dirigenterne gjorde opmærksom på, at vi dermed snakker om en samlet forøgelse til revideret budget 
2013 på 37.500 kr.  
 
Peter Krogh, FTU:  
Vil gerne flytte 5000 kr. fra FTU’s udstyrspulje til andre aktiviteter.  
 
Stine Algot, Korpsrådet:  
Korpsrådet mener, at 18.000 kr. er nok til udvikling af grafisk profil. Vi kan i Korpsrådet ikke anbefale, at 
der tilføjes penge til de poster, der beder om det. Der er skåret med 5% i alle udvalg for at imødekomme 
det faldende tipstilskud. Hvis FTU mener, de kan undvære pengene, kan vi sagtens finde noget at bruge 
pengene til.  
 
Søren Jensen, Skee: 
De aktiviteter, der fungerer, skal støttes i videst mulig omfang. Det kan godt være, vi bruger lidt af 
formuen, men det er disse aktiviteter, der gør, at vi har spejdere. Derfor mener jeg, at forslagene skal 
vedholdes.  
 
Inge Burmeister, KOM:  
De 20.000 kr. til den grafiske profil er allerede brugt. Vedtager vi ikke forslaget, betyder det blot, at 
pengene til KOM allerede er brugt, og vi ikke har råd til at udforme mere merchandise til jer.   
 
Søren Skårhøj, Yego: 
Det vi gerne vil bruge pengene til, er til mødeudgifter i Danmark.  
 
Stine Algot, Korpsrådet: 
Korpsrådet kan stadigvæk ikke anbefale, at underskuddet bliver større. 
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Steen Andersen, Aalborg 1.:  
Ofte er der overbudgetteret. Regnskabet viser, at vi i mange år har brugt færre penge end der er 
budgetteret, så jeg anbefaler, at vi stemmer for at støtte forslagene. 
 
Mads Lauersen, Skee:  
Aktiviteterne er det korpset lever af, det er det, der gør, at vi har spejdere! 
 
Budget 2013 blev dermed sat til afstemning.  
 
Ændringsforlag 1:  
FTU foreslår at sænke sit budget med 5000 kr.  
Ændringsforslaget blev vedtaget.  
 
Ændringsforslag 2:  
Budgetforhøjelse til Joti med 5000 kr.  
Ændringsforslaget blev vedtaget.   
 
Ændringsforslag 3:  
Budgetforhøjelse til Yego på 2.500 kr.  
Ændringsforslaget blev vedtaget.  
 
Ændringsforslag 4:  
Budgetforhøjelse til KOM på 20.000 kr.  
Ændringsforslaget blev ikke vedtaget.  
 
Med tilføjelse af ændringsforslag 1-3 blev det samlede budget for 2013 sat til afstemning.  
Budget for 2013 blev vedtaget.  
 
B. Budget 2014 
Forelæggelse 
Forelæggelse ved Connie Schneider, Korpskasserer: 
Man forventer de samme forudsætninger som i 2013. Den kollektive nedskæring på 5% er bibeholdt i 
budget 2014. 
 
Debat 
Ændringsforlag 1:  
Yego ønsker forhøjelse af budgettet for 2014 med 2.500 kr.  
Ændringsforslaget blev vedtaget. 
 
Med tilføjelse af ændringsforslag 1 blev det samlede budget 2014 sat til afstemning.  
Budget 2014 blev vedtaget.  
 
 

5. BEHANDLING AF INDKOMNE FORSLAG 
A. Vision 2013 – 2018 
Forelæggelse 
Forelæggelse ved Stine Algot, Korpsrådet: 
Korpsrådet har arbejdet med at formulere en vision omhandlende, hvad kernen i spejderarbejdet er, hvad 
vi drømmer om, og hvad vil vi gerne kendes på.  
Korpsrådets forslag til vision lyder: ”Baptistspejderne udvikles og udfordres igennem åbne, attraktive og 
sunde fællesskaber.” 
 
Debat 
Der var ingen kommentarer. Dermed blev visionen sat til afstemning.  
Visionen blev vedtaget. 
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B. Spejdernes Lejr 2017 
Forelæggelse 
Forelæggelse ved Stine Algot, Korpsrådet:  
Korpsrådet indstiller til, at Danske Baptisters Spejderkorps deltager på Spejdernes Lejr 2017. 
 
Debat 
Der var ingen kommentarer. Dermed blev forslaget sat til afstemning.  
Forslaget blev vedtaget. 
 
C. Vedtægtsændringer 
Forelæggelse 
Forelæggelse ved Signe Lund Christensen, vicespejderchef: 
Korpsrådet stiller en række forslag til ændring af vedtægterne. Vi beder om, at I henholder jer til det 
opdaterede samlede forslag til vedtægtsændringer, der er uddelt på førerstævnet og ikke det i hæftet, da 
der er fejl i dette. Det er primært en opdatering af vedtægterne, så de er tidssvarende. En lang række 
paragraffer er rykket rundt for mere logisk opbygning. Ud over de forslåede ændringer, stiller vi desuden 
forslag om, at § 12 stk. 4 slettes. 
 
Debat 
§1,1 – korpsets navn 
Kommentarer fra salen:  
 
Steen Andersen, Aalborg 1.:  
Vil gerne beholde vores dbs.dk e-mail adresse. Er dette muligt, hvis vi ændrer navnet? 
 
Stine Algot, Korpsrådsformand:  
Generelt kan man sige, at hvis vi vedtager at bruge Baptistspejderne som daglig tale, vil der stadig være 
nogle af de gamle traditioner vi kan holde fast i. Vi hedder stadig Danske Baptisters Spejderkorps.  
 
Mads Lauersen, Skee:  
ITU har allerede købt domænet ”baptistspejderne.dk”. Vi er en spejderbevægelse, og vi er nødt til at følge 
med tiden! Baptistspejderne bruges allerede i daglig tale.  
 
Peter Krogh, Herlev:  
Hvis der er nogle, der er utilfredse, er det lidt mystisk, at der ikke er nogen, der har brokket sig over 
førerstævnehæftet og storskærmen, hvor der allerede står ”baptistspejderne”.  
 
Derefter blev forslaget sat til afstemning.  
Forslaget blev vedtaget.  
 
§1,2 –hjemsted mv. 
Kommentarer fra salen:  
 
Søren Kofoed, Rønne:  
Hvorfor er det nødvendigt at gøre opmærksom på at vi er et landsdækkende spejderkorps? 
 
Signe Lund Christensen, vicespejderchef: 
Det drejer sig om en præcisering, der er nødvendig i forhold til DUF’s tipsregler. 
 
Derefter blev forslaget sat til afstemning.  
Forslaget blev vedtaget. 
 
§2 – korpsets formål 
Ingen kommentarer fra salen og forslaget blev derved direkte sat til afstemning.  
Forslaget blev vedtaget.  
 
§ 9, 10, 13, 17 - begrebet ansvarlig fører 
Ingen kommentarer fra salen og forslaget blev derved direkte sat til afstemning. 
Forslaget blev vedtaget. 
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Vedr. begrebet Fører/leder 
Kommentarer fra salen:  
 
Henrik Hansen, Roskilde:  
Er det den vigtigste debat vi kan have? 
 
Ulla Andreasen, Holbæk:  
Ledere er en betegnelse der bliver brugt ved SFO-ledere og børnehaveledere – det er hvad jeg forbinder 
ordet med. Vi er ikke ansat til at passe børn – vi betaler for det. Jeg synes, vi skal tænke over en anden 
formulering i stedet for fører og leder.  
 
Steffen Kiel, Aalborg 1.:  
I folkemunde er vi ledere. Forskellen ville blive, at jeg ikke behøver at lyve om min titel, når jeg skriver 
ansøgninger.  
 
Søren Kofoed, Rønne:  
Ros for endelig at fjerne et håbløst gammelt udtryk som førere. Selvfølgelig skal vi hedde ledere, for vi ER 
ledere.  
 
Morten Thomsen, Aalborg 1.:  
Jeg bakker Henrik Hansen op. Er det her virkelig en vigtig diskussion? Gør det en forskel for vores 
spejderarbejde, hvad vi hedder? Men jeg kan godt se, hvad Steffen Kiel siger. Det gør det nemmere, hvis vi 
kalder os for ledere, og så forstår folk bedre hvad det er.  
 
Klaus Agerskov, Skee:  
Jeg opfordrer KR til at arbejde på et nyt navn for førerstævne – måske udskrive en konkurrence. 
 
Søren Jensen, Skee:  
En fører går foran og der er nogle traditioner omkring vores korps og det at vi hedder førere. Vi har 
førerstævne, førermøde, førergerninger. Skal vi hedde ”førere – i daglig tale ledere”? 
 
Signe Lund Christensen, vicespejderchef:  
Vi kan godt holde ved de gamle traditioner alligevel. Men vi er klar til gode nye navne  for førerstævne 
som I bringer på banen.  
 
Forslaget blev sat til afstemning. 
Der blev begæret skriftlig afstemning. 
Forslaget blev ikke vedtaget. 
 
§13 - begrebet ”førerråd” 
Ingen kommentarer fra salen og forslaget blev derved direkte sat til afstemning. 
Forslaget blev vedtaget. 
 
§4 - politiske signaler 
Ingen kommentarer fra salen og forslaget blev derved direkte sat til afstemning. 
Forslaget blev vedtaget.  
 
§7, nuværende §4 - medlemmer 
Ingen kommentarer fra salen og forslaget blev derved direkte sat til afstemning. 
Forslaget blev vedtaget. 
 
Kommende § 8, nuværende § 12 - kredse og arbejdsstof 
Ingen kommentarer fra salen og forslaget blev derved direkte sat til afstemning. 
Forslaget blev vedtaget. 
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§ 14,4 indstilling af kandidater til KR fra divisionerne (ikke at finde i førerstævnehæftet)  
Søren Jensen, Skee:  
Skal vi ikke få skrevet divisionerne ud? Der er vel kun to velfungerende divisioner tilbage efterhånden? 
Korpsrådet foreslog at paragraffen afskaffes.  
Forslaget blev vedtaget. 
 
Nuværende §13: Kredsens struktur og ledelse 
Ingen kommentarer fra salen og forslaget blev derved direkte sat til afstemning. 
Forslaget blev vedtaget. 
 
§13, 7 Aldersgrænser 
Forslaget blev vedtaget. 
 
§16, diverse ændringer omkring indsupplering i KR imellem valg 
 
Kommentarer fra salen:  
 
Søren Jensen, Skee:  
Skal vi ikke også have en mulighed for indsupplering af menige medlemmer af korpsrådet? 
 
Signe Lund Christensen, vicespejderchef:  
De navngivne poster kan have betydning for vores medlemskaber i fx WAGGGS. Hvis vi skriver ind, at KR 
bare kan indsupplere, kan det korrumperes og man kan indsupplere med sine venner. Derfor foreslår vi, at 
vi ikke skal have mulighed for at indsupplere menige medlemmer til Korpsrådet for at sikre demokratiet 
og Førerstævnets suveræne magt. 
 
Forslaget blev vedtaget. 
 
§ 15,2 og §16,5 – ang. overgang til Korpsrådets forretningsorden 
Ingen kommentarer fra salen og forslaget blev derved direkte sat til afstemning. 
Forslaget blev vedtaget. 
 
§18 uniformsregler 
Ingen kommentarer fra salen.  
Forslaget blev vedtaget. 
 
Søren Jensen, Skee:  
Har vi lige afskaffet 25 og 50 års stjernerne? 
 
Andreas Højmark Andersen, Aalborg 1.:  
Nej, 25 og 50 års stjernerne er overgået fra vedtægterne til uniformsreglementerne. 
 
Peter Krogh, Herlev:  
Hvem laver så uniformsreglementet? 
 
Signe Lund Christensen, vicespejderchef:  
Det skal vi nok sørge for bliver gjort klart, og at det gældende reglement bliver lagt ud på hjemmesiden.  
 
Henrik Andersen, Aalborg 1.:  
Hvem er så ansvarlig for uniformsreglementet? 
 
Signe Lund Christensen, vicespejderchef:  
Det er Korpsrådet, hvis ikke andet er præciseret. Men store ændringer skal selvfølgelig først vendes på 
førerstævnet.  
 
Steen Andersen, Aalborg 1.:  
Der ligger kun et reglement på hjemmesiden.  
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Søren Kofoed, Rønne:  
Konsekvensen af dette bliver, at når vi om nogle år skal diskutere om vi skal afskaffe uniformen, skal det 
til den tid vedtages med kun simpelt flertal, da det ikke længere vil være en vedtægtsændring. 
 
Redaktionelle ændringer  
Ingen kommentarer fra salen. 
Forslaget blev vedtaget. 
 
Ændringsforslag vedr. §5,2 
Under debatten fremkom et ændringsforslag til § 5, nr. 2.  
Baggrund: Fællesrådet for Danmarks Drengespejdere (FDD) har ændret navn til The Danish Scout Council. 
Forslag: Navnet ændres ligeledes i vores vedtægter. 
Forslaget blev vedtaget. 
 
Derefter blev det samlede forslag til vedtægter sat til afstemning. 
Forslaget blev vedtaget. 
Vedtægterne træder i kraft, umiddelbart efter Førerstævnets afslutning.  
 
 

6. VALG 
A. Korpsrådsformand 
Forslag: Stine Algot 
Valgt med 92 stemmer for. 0 imod. 

 
B. 5 menige medlemmer til KR 
Der var ingen opstillede kandidater. 
 
Kommentarer fra salen:  
 
Søren Jensen, Skee:  
Jeg synes, det er uheldigt, at folk ikke stiller op til Korpsrådet. Vi skal tage det alvorligt, og jeg opfordrer 
til, at Korpsrådet kigger på strukturen af Korpsrådet mhp. om der skal være så mange i Korpsrådet. 
 
Andreas Højmark Andersen, Aalborg 1.:  
Jeg er enig med Søren Jensen.  

 
7. NÆSTE FØRERSTÆVNE 
Stine Algot, Korpsrådsformand: 
Vi fik tre år til at afprøve en ny form for førerstævne. Der er nu nedsat en evauleringsprojektgruppe, der 
har til formål at evaluere de seneste tre førerstævner. Da evalueringen endnu ikke er afsluttet, vil vi gerne 
have lov til at vente på evalueringsgruppens anbefalinger. Vi kan komme med en udmelding efter næste 
korpsrådsmøde i maj.  
 
Anette Olesen, Jerup  
Vi i Vendelbo Division kunne egentlig godt tænke os at afholde førerstævne næste år, men vi vil ikke 
blande os i Korpsrådets planer. Vi vil derfor i stedet invitere jer alle til centerlejr på Øksedal d. 5/7-14/7 
2014. 
 
Førerstævnet tilkendegav, at de kunne bakke om Korpsrådets indstilling til at forholde sig afventende.  
1 imod.  
 

 



 9 

8. EVENTUELT 
Jesper Wøhlk Bøttcher, Aalborg 2. fik efter gennemført Gilwellkursus overrakt gilwelltørklæde.  
Mark Rødkær, Aalborg 2. har også gennemført Gilwellkursus og får sit tørklæde overrakt hjemme i kredsen. 
 
25 år stjerner blev uddelt til:  
Jesper Marcher, Lyngby 
Oliver Smith, Lyngby 
Klaus Agerskov, Skee 
 
Derudover får følgende uddelt 25 års stjerne hjemme i kredsen: 
Ane Ledet Møller, Aalborg 2. 
Troels Marcher, Lyngby 
 
 
Inge Mie Andersen, Jerup:  
Jeg vil gøre opmærksom på, at Frederikshavns Kommunes hædersbevisning er givet til Annette og Peter 
Olesen, Jerup. Og de fortjener den. 
 
Peter Krogh, Herlev: 
Gilwelllejren bliver udbudt igen i 2014 Der kommer information ud i januar. Vi har et helt nyt koncept på 
vej i FTU’s tænketank. 
 
Førerstævneindsamlingen gik i år til Yego. Der blev indsamlet 11.948,50 kr. 
 
 
 
 
 
 
 
 
___________________________________________ ___________________________________________ 
Andreas Højmark Andersen, dirigent  Lise Lybeck, dirigent 
 
 
 
 
 
 
___________________________________________ ___________________________________________ 
Niels Dam, Spejderchef   Signe Lund Christensen, Vicespejderchef 
 
 
 
 
 
 
___________________________________________  
Stine Algot, Korpsrådsformand 
 
 


