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1. KONSTITUERING 

a. Valg af dirigenter 

Søren Bøgh Vidmar, Aalborg 1., og Trine Engbo, Aalborg 1., blev valgt som 

dirigenter for førerstævnet. 

 

Dirigenterne indledte med at konstatere, at førerstævnet var rettidigt 

indkaldt, samt at dagsordenen var udsendt i tide. Dermed var 

førerstævnet lovligt indvarslet. 

Dagsordenen blev gennemgået af Søren Bøgh Vidmar. 

Dirigenterne orienterede om, at den primære debat om korpsets beretning 

skulle foregå på markedspladen. Dagsordenen blev godkendt. 

 

b. Valg af referenter 

Kathrine Due Weng, Lyngby og Inge Burmeister, Jerup blev valgt som 

referenter. 

 

c. Valg af stemmetællere 

Følgende blev valgt: 

Connie Schneider, Herlev, Korpskasserer, Maiken Gammelmark Pedersen, 

Holbæk, Amalie Søegaard, Herlev, Oliver Weidich Christensen, Vrå, Henrik 

Hansen, Lyngby, Isabell Andersen, Østhimmerland Vaarst 

 

d. Opgørelse over stemmeberettigede 

Der var 135 personer tilstede i salen hvoraf 123 personer var 

stemmeberettigede. 

 

2. FORRETNINGSORDEN 

Forretningsordenen blev sat til afstemning og vedtaget. 

 

3. KORPSETS BERETNING  

Korpsets mundtlige beretning blev forelagt af spejderchef Niels Dam 

Indslag fra FTU om FTU’s arbejde og fremtidige tiltag 

Orientering om Yego, JOTI, Adventure Race samt Spejderhjælpen 

Orientering om fælleskorpslige arrangementer 

Orientering om årsmøde 

Uddybning af spejderstrategien/årsmødet samt orientering om ungdomsøen og 

spejdernes tænketank ved Klaus Agerskov og Mikkel Nilsson, begge fra 

Korpsrådet 

Korpsets beretning blev debatteret under markedspladsen. 

 

Opsamling efter markedsboder 
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Opdatering af deltagere: 138 tilstede i salen hvoraf 125 var 

stemmeberettigede. 

 

 

FTU: 

Nille Algot Nielsen og Morten Weidich Thomsen, begge fra FTU, fortalte, at der 

blev spurgt ind til udvalgets nye træninger: Roland Extra og Stabsuddannelsen. 

Interesserede kunne spørge efter erfaringer fra dem, der har været af sted 

første gang.  

Der blev stillet flere spørgsmål vedrørende specialførertræning, som forventes 

opstartet igen august 2016. 

 

Adventure race: 

Der blev stillet praktiske spørgsmål vedr. træningers afholdelse, og mange var 

interesserede. 

 

Fælles international stand: 

Jesper Wøhlk Bøttcher, Aalborg/FTU, og Sanne Lund, Herlev, reklamerede for 

Rowerway i august 2016 i Frankrig. Hvis man er over 22 år, kan man komme 

med som IST’er.  

 

KOM-IT: 

Astrid Melkær Andersen og Stine Gammelmark Rosin, begge fra KOM-IT, gjorde 

reklame for den nye træning i Mediespejd. Det er en træning udarbejdet i 

samarbejde med FTU for alle over 17 år, der synes, at kommunikation er 

spændende og vil ”brande” deres egen kreds. Hvilke sociale medier bør 

benyttes og på hvilken måde, hvordan fortæller man den gode spejderhistorie, 

hvordan kommunikerer man med medierne o. lign. Træningen foregår 18.-20. 

september 2015 på Øksedal. #baptistspejder kan anvendes på Instagram. 

Kenneth Yrke Jørgensen, KOM-IT, takkede for god kritik i markedsboden. I 

KOM-IT er der blevet brugt meget tid på at udarbejde korpsets nye 

designmanual. Materiale ligger på hjemmesiden og vil komme ud til alle kredse. 

I den proces har vi også fået et nyt korpsmærke. Begrundelse og ændringer er 

beskrevet i designmanualen. Ordet ”spejderkorps” i vores logo er blevet skrevet 

med fed skrift for at understrege, at vi er et spejderkorps. 

Fremadrettet kommer vi til at arbejde med intern kommunikation, med 

korpsnyt og sociale medier. På den nye hjemmeside vil vi fremadrettet bruge 

#baptistspejder og baptistspejder.dk. 

 

YEGO: 

Sofie Malm Henriksen, YEGO, fortalte om YEGO, som er et samarbejde mellem 

DBS, BBU og baptistkirkens ungdomsarbejde i Rwanda. Yego betyder ”JA”: ”JA, 

fordi vi siger ja til at tage ansvar, nedbryde fordomme og skabe bedre kår”. 
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Arbejdet går ud på at styrke unges muligheder i Rwanda. Stort set 

hele YEGO-teamet er blevet skiftet ud, ny formand er Theis 

Læssøe. Der er 8 medlemmer herudover. 

Stine Skovgaard vandt Tip en 13’er om Rwanda. 

 

Økonomi: 

Connie Schneider, Korpskasserer, fortalte, at der på markedsboden var mest 

snak om korpskontingentet. Hvorfor falder vi i antal spejdere? Nogle kredse 

opkræver ikke kontingent fra familiespejdere. Hvis de gjorde, ville vi ikke 

komme under medlemsgrænsen på 700, der udløser et større tips-tilskud, end 

vi har fået denne gang. 

 

JOTI: 

Søren Jensen, Skee, og Sanne Dyhr-Nielsen, DDS Ringsted, fortalte om JOTI.  

JOTI er et internetarrangement for unge. Der er lavet et nyt ”døgner-mærke”, 

der kan uddeles, hvis du har holdt dig vågen i 24 timer under arrangementet. 

Den tredje weekend i oktober 2015 afholdes JOTI på Sjælland. Det er et 

tværkorpsligt arrangement. 

 

AdventureRace: 

Mads Bak, Lyngby, og Emil Kildeby, Herlev, + flere andre fortalte om 

AdventureRace, som er en træning for hele korpset. Der inviteres spejdere fra 

andre korps og desuden ”ikke-spejdere” med på træningen. 

Træningen startede i 2011. Man skal være 18+ for at deltage på de aktiviteter, 

der er i 2015. Der er nu plads til 24 deltagere i forhold til tidligere, hvor der var 

plads til 12. 

Der kører 2 konkurrencer: hold og individuel. Michael Søttrup, Jesper Bøttcher 

og Morten Thomsen vandt holdkonkurrencen 2014. Individuel dyst blev vundet 

af Line Wessel, Morten Thomsen, Jesper Bøttcher, Mads Cortzen, Tenna Arpe, 

Michael Søttrup, Kristoffer Jensen og Bastian Peitersen. 

 

Korpsrådet:  

Mikkel Nilsson fra Korpsrådet fortalte, at der på korpsrådets markedsbod blev 

snakket om Ungdomsøen, og hvad kan man bruge den til. Den er klar til brug 

om 2 år, så der kommer ingen aktiviteter før da. Der er gang i 

visionsprocessen, så man kan sende ideer og tanker om øens brug til 

Vision@middelgrundsfonden.dk.  

Der blev gjort reklame for den ledige plads til Korpsrådet. Hvis du overvejer at 

stille op, så tag fat i nogen af korpsrødderne for at høre, hvad jobbet 

indebærer. 

Vil I vide mere om Spejdernes Tænketank, så gå ind på www.spejder.dk og læs 

mere. 
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Plenumdebat om den samlede beretning 

Opdatering på antal stemmeberettigede: Der var 118 

stemmeberettigede tilstede i salen.  

 

Niels Dam, Lyngby/Spejderchef: 

Jeg glemte i går at nævne, at korpset har modtaget en gave fra Vendelbo 

Division, der er øremærket Øksedal.  

 

Søren Agerdal, Østervrå/Divisionschef i Vendelbo Division: 

Vi havde en fantastisk sommerlejr i 2014. Tak til alle, der havde del i at gøre 

lejren til en succes. Vi fik et overskud og valgte at dele det i 2 dele. 35.000 kr. 

er øremærket en ny fodboldbane på Øksedal. Resten går til den næste 

sommerlejr på Øksedal 2016, som Vendelbo division afholder.  Gode ideer, til 

hvad pengene skal anvendes til, modtages gerne. 

 

Søren Bøgh, Aalborg 1.: 

Tak fra Aalborg 1. for en fantastisk lejr. 

 

Mads Laursen, Herlev: 

Nu hvor lejren har genereret et overskud, som er givet til Øksedal, har man så 

spurgt, hvad Øksedal mangler? 

 

Søren Agerdal, Østervrå/Divisionschef i Vendelbo Division: 

Vi har været dialog med Øksedaludvalget. Vi tænker, at alle vil få glæde af en 

fodboldbane. 

 

Korpsets beretning blev godkendt. 

 

4.  REGNSKAB 2014 

Regnskabet for 2014 blev gennemgået af korpskasserer Connie Schneider. Der 

var ingen kommentarer fra salen efter markedsboden. 

Korpsets regnskab for 2014 blev godkendt. Ingen imod. 

 

5. INDKOMNE FORSLAG  

a. Korpskontingent: 

” Korpsrådet foreslår forøgelse af korpskontingentet fra 200,- til 250,- kr. pr. 

medlem årligt.” 

Connie Schneider, Korpskasserer, fremlagde forslaget på vegne af 

korpsrådet. Da korpsets medlemstal er faldet til under 700, mister vi 

120.000 kr. i tipstilskud. Alt er i de sidste år skåret ind til benet, så vi kan 

ikke skære mere i budgettet. Hvad gør vi så? Vi må hæve korpskontingentet 

til 250 kr. gældende fra 2015.  
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b. Alkoholpolitik (I) 

Vi mener ikke, der skal indtages alkohol i spejdertiden, på lejre, 

weekendture eller når vi i øvrigt er sammen med og har ansvaret for 

spejderne. 

Børn og unge må ikke indtage alkohol i forbindelse med 

spejderarrangementer. 

Ingen deltagere – med eller uden uniform – i spejderarrangementer må 

være beruset i forbindelse med spejderarbejde. 

Vær opmærksom på og tag hensyn til de signaler, du udsender vedrørende 

alkohol, når du opfattes som repræsentant for korpset. 

Vi opfordrer kredsene til at drøfte og udforme en lokal alkoholpolitik i 

forbindelse med førerarrangementer.  

Indstillet af Michelle Mødekjær (Tølløse), Simone Bjerg Dahl (Holbæk), 

Margit Mikkelsen (Holbæk), Emil Kildeby (Herlev), Jimmy Singerholm 

(Holbæk), Carina Mikkelsen (Holbæk), Sine Sørensen (Holbæk), Niels Peter 

Kofoed (Tølløse), Andreas Korsled (Holbæk), Sanne Lund Sørensen (Herlev), 

Steffen Kiel (Aalborg 2.), Tim Møller Jørgensen (Herlev), Lotte Boriis 

(Herlev), Bente Helledie Thomsen (Sæby). 

 

Lotte Holm Boeriis, Herlev, motiverede forslaget på vegne af 

forslagsstillerne: Forslaget er ikke et forslag om forbud af alkohol. Det er et 

forslag om at have en politik om, hvilke signaler vi som korps og førere 

udsender i forhold til alkohol, når vi er i spejdersammenhænge. 

 

c. Alkoholpolitik (II) 

§ 1. Der må ikke drikkes alkohol, når man er i uniform, samt til 

arrangementer hvor der er spejdere under 18 år til stede.  

Indstillet af 1. Odense Kreds. 

 

Lise Kildelund, 1. Odense, motiverede forslaget på vegne af 1. Odense 

kreds: 

Vi mangler en alkoholpolitik i korpset, og vi foreslår, at vi får en. 

 

d. Oplevelsesudvalg 

- et udvalg der skal beskæftige sig med 2 årlige arrangementer for spejdere 

i alderen 16+.  

Indstillet af Østhimmerland Vaarst kreds. 

 

Jakob Andersen Kjærside, Østhimmerland Vaarst, motiverede på vegne af 

Østhimmerland Vaarst kreds: 

Hvordan fastholder vi spejderne i alderen 16+? Kredsen foreslår, at vi 

nedsætter et udvalg, der beskæftiger sig med præcist dette og afholder 

aktiviteter for spejdere i denne aldersgruppe. 
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e. Kørselsudligning 

Spejdere, der bor 100 km eller mere fra Øksedal støttes økonomisk. De 

første 100 km gives der ikke tilskud til, men de efterfølgende km støttes 

med 1,5 kr. pr. km pr. 4 deltagere (fordi 4 deltagere svarer til en fyldt bil). 

Indstillet af Sæby kreds 

Ingen til at motivere forslaget. 

 

Behandling af indkomne forslag: 

 

ad. a: Korpskontingent: 

Ingen kommentarer. 

Forslaget blev vedtaget. Ingen imod. 

 

ad. b og c: Alkoholpolitik: 

Annette Olesen, Jerup/Korpsrådet: 

Vi har gennemgået forslaget, og i Jerup Kreds er vi imod formuleringerne 

”skal”, ”må” og ”må ikke”. En politik er ikke regler, og vi har i Jerup kreds 

stillet et ændringsforslag. 

 

Mads Laursen, Herlev: 

Det har altid været en uskreven regel, mens jeg har været fører, at til 

spejderarrangementer indtages der ikke alkohol. På den internationale 

spejderscene hersker der tvivl om, hvordan DBS’s alkoholpolitik er, og 

derfor er det en god ide at få nedskrevet en alkoholpolitik. Så kan ordlyden 

debatteres. 

 

Stine Algot, Herlev: 

Det er vigtigt, at vi får en dialog om alkohol og spejderarbejdet. Jeg er enig 

med Annette i, at vi ikke skal lave en masse regler.  Vi skal have nogle 

værdier, der tydeliggør, hvad vores holdning i forbindelse med alkohol og 

spejderarbejde er. Med regler skal der være en konsekvens. Hvad er 

konsekvensen, hvis man bryder reglerne? Bliver man smidt ud af 

spejderkorpset? Vi må have tillid til, at den enkelte kan vurdere, hvad der er 

passende, og hvad der ikke er. 

 

Kenneth Yrke Jørgensen, Aalborg 2./KOM-IT: 

Jeg er nok en af de få, der ikke nødvendigvis kan se konflikten mellem 

alkohol og spejder. Alkohol er en del af den danske kultur. Hvorfor serverer 

vi ikke alkohol til et førerstævne? Det er ærgerligt, at halvdelen af 

førerstævnet forsvinder efter festaftenen for at drikke øl. 

 

Lise Kildelund, 1. Odense kreds: 
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Vi har med børn og unge at gøre i vores spejderarbejde. Nogle 

af disse har alkoholiserede forældre eller bedsteforældre. Det er 

vores ansvar at være der for børnene – også når de er lagt i seng. Forestil 

jer, at der, efter børnene er lagt i seng, er førerhygge, hvor man serverer 

alkohol. Så står barnet op og ser flasker på bordet og tænker tilbage til 

deres eget hjem. Tilliden er brudt, og den er svært at bygge op igen. 

 

Kenneth Yrke Jørgensen Aalborg2./KOM-IT: 

Jeg håbede på, at det var det, der var motivationen for forslaget. Forslaget 

er stillet ud fra et godt hjerte. Som voksne er vi rollemodeller og kan godt 

vise børn, at voksne kan have et sundt forhold til alkohol. Ved helt at holde 

alkohol ude af billedet, svigter vi som rollemodeller på dette område. 

 

Mads Laursen, Herlev: 

Fordi vi er rollemodeller og har ansvar for andres børn og unge er det 

vigtigt, at vi har en alkoholpolitik. Det hører ikke hjemme i lejr- og 

træningssammenhæng. I kredsene kan man have sin lokale alkoholpolitik.  

 

Søren Bøgh, Aalborg 1.: 

Når vi er på ture og lejre og har ansvaret for andre folks børn, skal der ikke 

være alkohol involveret. Vi skal kunne tænke klart og reagere ansvarsfuldt 

og rationelt - ellers ender vi på forsiden af Ekstrabladet. 

 

Steffen Kiel, Aalborg 1./FTU: 

Helt enig med Søren. Når vi har ansvaret for børn, hører alkohol ikke 

hjemme. Men jeg kan ikke se, hvorfor vi i førersammenhænge udelukker 

alkohol. Lige så snart vi er uden for spejdersammenhænge, nyder vi jo 

alkohol i selskab med de samme mennesker. 

 

Peter Olesen, Jerup: 

Jeg er helt enig med Søren. Der er sket ting og sager i spejderbevægelsen 

de sidste mange år. I dag er det ganske naturligt, at man som spejder 

repræsenterer korpset i mange sammenhænge: kommunale arrangementer, 

tværkorpsligt og internationalt. Til disse arrangementer er det ganske 

naturligt, at der bliver serveret en øl eller et glas vin. En ting er, at alkohol 

ikke skal med på lejr, en anden er, når man drikker alkohol i førnævnte 

sammenhænge. 

 

Frederik Sofussen, Aalborg 2.: 

På hjemmesiden er der allerede en formulering omkring DBS og alkohol. Vi 

har allerede en form for politik om det. I kan læse den der. 

 

Signe Lund Christensen, Herlev: 
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Meget enig med Stine og Peter. Det her handler ikke om, om vi 

drikker alkohol i forbindelse med børn. Det tror jeg ikke på, der 

er nogen der gør. Har man overvejet vores deltagelse i Spejdernes Lejr? Vi 

skal lade være med at skrive noget ned, der er for firkantet, som vi ikke kan 

overholde. Hvad sker der, hvis vi ikke overholder reglerne? Vi bør have tillid 

til, at vi har nogle værdier, som vi overholder. 

 

Stine Algot, Herlev: 

Der er mange gode eksempler fra kredsene. Det fortæller, at kredsene inden 

et arrangement har gjort sig umage og tænkt sig om i forbindelse med 

alkohol og spejderarrangementer. Bliv ved med det. Værdifolderen på 

hjemmesiden er udarbejdet af den tids PR-udvalg og er aldrig blevet clearet 

med nogen.  

 

Hanna Bech, Aalborg 2.: 

Vi er spejdere med eller uden uniform og behøver ikke smide denne for at 

nyde alkohol. Vi har i kredsen interne regler for, hvordan vi omgås alkohol. 

Det behøver ikke at blive skrevet ned. 

 

Lotte Holm Boriis, Herlev: 

Jeg er medstiller af det første forslag og siger dette for helt egen regning. 

Jeg er meget glad for, at der ligger to forslag, som vi skal tage stilling til. 

Det er vigtigt, at vi i korpset og kredsene får debatteret dette emne og taget 

stilling til det. Forslaget er ikke et alkoholforbud men et regelsæt for, 

hvordan vi skal omgås alkohol. Førere kan også være under 18 år, og disse 

har vi også et ansvar overfor. 

 

Astrid Andersen, Aalborg 1./KOM-IT: 

IT-udvalget skrev i sin tid det, der står i værdifolderen og ikke PR-udvalget. 

Vi er nok alle enige om, at spejder og alkohol ikke hører sammen. Men hvad 

gør man i forbindelse med internationale arrangementer? Der går man i 

byen og nyder en drink. Skal vi fra DBS smide uniformen eller blive hjemme 

på hotellet? Det er vigtigt, at vi, inden vi sender nogen ud, tager en snak 

med dem i kredsen om, hvordan man håndterer dette. 

 

David Kjærside, Østhimmerland Vaarst: 

Alkohol skal nydes med måde. Du skal være klar til at kunne tage imod 

børnene uanset hvad. Jeg mener, man ude i kredsene bør blive enige om en 

alkoholpolitik, som både vedrører unge og gamle førere. 

 

Lennard Kildelund, 1. Odense: 

På Spejdernes Lejr var der en aftale om, at alkohol kun skulle forefindes et 

sted. Dette blev ikke overholdt. Er det det, vi gerne vil? 
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Steffen Kiel, Aalborg 1./FTU: 

Jeg står udelukkende som medstiller af forslaget, så at vi som korps får 

taget denne debat. I min perfekte verden skal kredsene have en lokal 

alkoholpolitik. Denne er meget afhængig af kredsenes førersammensætning 

og spejdere. Selvfølgelig er det også vigtigt, at vi har en overordnet 

holdning på korpsplan. 

 

Mikkel Nilsson, Herlev/Korpsrådet: 

Korpsrådet har selvfølgelig også debatteret dette. Korpsrådet har lavet det 

ændringsforslag, at Korpsrådet skal tage dette op, og at Korpsrådet skal 

udforme en politik eller nogle værdier om alkohol for lokale, nationale og 

internationale arrangementer. Og så er det meget vigtigt, at man tager 

dette tilbage til kredsene og får lavet en lokal alkoholpolitik. Hvis vi som 

korps får lavet en alkoholpolitik som det eneste, er det lidt ude af 

proportioner. Hvad med samvær eller mobning? Det kan komme til at se ud 

som om, vi som korps har et problem med alkohol, og det vil være uheldigt. 

Vi håber, at korpset har tillid til, at vi i Korpsrådet kan formulere nogle 

værdier. 

 

Stine Algot, Herlev: 

Jeg vil bakke op om Korpsrådet. Jeg har stadig ikke fået noget svar på, hvad 

konsekvensen af at bryde reglerne kan være. Jeg anbefaler at stemme imod 

forslaget.  

 

Ændringsforslag fra Lyngby kreds: 

Tilføjelse til punkt 5b (alkoholpolitik 1): 

Korpsets medlemmer må ikke drikke alkohol, når de er i uniform samt til 

arrangementer, hvor der er spejdere under 18 år til stede. 

Tilføjelse til punkt 5c (alkoholpolitik 2): 

Der må ikke drikkes alkohol, når man bærer uniform i offentligt rum samt til 

arrangementer, hvor der er spejdere under 18 år til stede. 

Lyngby kreds 

 

Henrik Hansen, Lyngby motiverede forslaget: 

Forslaget er ændret, så det er korpsets medlemmer, der ikke må drikke 

alkohol, men man kan godt deltage i arrangementer, hvor der serveres 

alkohol.  

 

Ændringsforslag fra Jerup kreds: 

Ændringsforslag til forslag 5b og c: 
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Hvis korpset skal have en nedskrevet alkoholpolitik, skal denne 

debatteres og formuleres som en politik og ikke som et 

regelsæt, hvilket der er elementer af i de fremsatte forslag. 

Vi foreslår derfor, at førerstævnet tilkendegiver, om der er behov for en 

nedskrevet alkoholpolitik. Såfremt dette er tilfældet, at Korpsrådet enten 

selv udarbejder eller lader udarbejde et oplæg, der kan debatteres på de 

næste dialogdage, og derefter kan danne grundlag for et forslag, der kan 

vedtages på førerstævnet i 2016. 

Jerup kreds 

 

Peter Olesen, Jerup, motiverede forslaget: 

Det vigtigste er, at hvis korpsets skal have en politik skal det være 

nedskrevet som en politik og ikke et sæt regler. Hvis førerstævnet vedtager, 

vi skal have en politik, skal det debatteres og formuleres godt og grundigt 

og kan tidligst vedtages på førerstævnet 2016. 

 

Ændringsforslag fra Korpsrådet: 

Korpsrådet foreslår, at korpsrådet på baggrund af debat på Førerstævnet og 

dialogdagene udfærdiger et værdisæt omkring alkohol. 

 

Niels Dam, Lyngby/Korpsrådet, motiverede forslaget: 

Vil gerne have, vi ikke vedtager en politik. Vi er enige om, at vi skal have 

debatten, men skal det formuleres som en politik? Hvis dette bliver korpsets 

eneste politik, er det lidt mærkeligt. Måske bør vi i stedet lave et større 

dokument, der handler om vores værdier og holdninger. 

 

Kenneth Yrke Jørgensen, Aalborg 2./KOM-IT: 

Man skal starte et sted. Måske er alkoholpolitikken det første sted. 

 

Steffen Kiel, Aalborg 1./FTU: 

Det, jeg hører, er, at vi i virkeligheden har brug for længere tid til at 

debattere dette. Måske skal vi bruge f.eks. en dialogdag, så vi får snakket 

om emnet til bunds. Så kunne korpsrådet formulere noget, og vi kan taget 

det op på næste førerstævne. 

 

Lotte Boeriis, Herlev: 

Det vigtigste for mig er, at vi får taget debatten, at man hjemme i kredsene 

får lavet en lokal alkoholpolitik og klæder vores yngre førere på til, hvordan 

vi håndterer dette. 

 

Annette Olesen, Jerup/Korpsrådet: 

Jeg tror, det er vigtigt, at vi får en tilkendegivelse fra førerstævnet om, at 

det, korpsrådet får formuleret, er det, vi som korps mener. Gerne efter god 
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debat. 

 

Mikkel Nilsson, Herlev/Korpsrådet: 

Det er svært at stemme om værdier. 

 

Steffen Kiel, Aalborg 1./FTU: 

Er det rigtigt forstået, at hvis vi vedtager dette, så bliver det taget med på 

dialogdag og debatteret der? 

 

Mikkel Nilsson, Herlev/Korpsrådet: 

Ja, selvfølgelig skal vi have en grundig debat.  

 

Søren Jensen, Skee: 

Korpsrådet laver det her værdisæt og tager det med på dialogdagene, men 

bliver det så ikke sat til afstemning på førerstævnet i 2016? Handler det kun 

om alkohol eller også om f.eks. stoffer?  

 

Stine Algot, Herlev: 

Der skal bare sættes et punktum inden alkohol, så ordet alkohol udgår. Så 

kan værdisættet omhandle hvad som helst. Sukker, stoffer osv. 

 

Peter Olesen, Jerup: 

Det er alkohol, vi debatterer. Vi har et vedtaget værdisæt. Stoffer behøver 

vi ikke beskæftige os med. Det er forbudt. Korpsrådet kan ikke bare 

udforme en alkoholpolitik, der så gælder for alle. En alkoholpolitik bør 

vedtages på et førerstævne. 

 

Klaus Agerskov, Skee/Korpsrådet: 

Hvis korpsrådets forslag bliver vedtaget nu, afholder det ikke kredse eller 

andre for at stille et nyt forslag på næste førerstævne. Hvis vi vedtager 

vores forslag, får vi debatten. 

 

Søren Skårhøj, Herlev: 

Korpsrådets forslag kan være et dokument, hvor det tydeligt fremgår, at det 

er et værdisæt udformet af korpsrådet. Herefter kan man i kredsene bruge 

dette som inspiration til at danne egen politik i kredsene. 

 

Steffen Kiel, Aalborg 1./FTU: 

Dette ændringsforslag medfører, at efter dialogdagen har vi et værdisæt. 

Jeg synes, det er vigtigt, at vi får snakken, inden vi beslutter, om vi skal 

have et andet værdisæt end det nuværende. 

 

Mikkel Nilsson, Herlev/Korpsrådet: 
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Vi vil fra korpsrådet hellere have, at korpset tager debatten, end 

at vi skal vedtage noget på næste førerstævne. Selvfølgelig kan 

førerstævnet til enhver tid bede om at noget sat til afstemning. 

 

Steffen Kiel, Aalborg 1./FTU: 

Hvis vi vedtager korpsrådets forslag, så har vi, uanset hvad vi gør efter en 

dialogdag, et værdisæt, som korpsrådet har udformet.  

 

Kenneth Yrke Jørgensen, Aalborg 2./KOM-IT: 

Jeg støtter Jerups forslag, hvor vi beder om en grundig behandling af emnet, 

og at en evt. udformet politik bliver vedtaget på næste førerstævne. Så 

bliver førerstævnet øverste mand og ikke korpsrådet. 

 

Lennard Kildelund, 1. Odense: 

Skal vi overhovedet have et værdisæt? 

 

Benjamin Kvist-Bidstrup, Østhimmerland Vaarst: 

Hver kreds bør udforme en lokal alkoholpolitik. 

 

Helene Gammelmark, Holbæk: 

Kan vi holde en pause, så vi lige kan debattere dette?  

 

Søren Skårhøj, Herlev: 

Nedstem alle forslag, så er der ingenting sket. Så kan korpsrådet gå hjem 

og lave et debatoplæg på dialogdag. 

 

Tim Møller-Jørgensen, Herlev: 

Vil ikke anbefale at nedstemme alle forslag. Så går korpsrådet hjem uden 

mandat.  

 

Efter en pause blev punktet genoptaget. 

 

Stemmeberettigede i salen 117 personer. 

 

Modtaget nyt ændringsforslag fra Steffen Kiel: 

” Korpsrådet udfærdiger et debatoplæg om værdier i forhold til alkohol, så 

debatten bliver taget. 

 

Der blev stemt om det mest yderligtgående forslag først. Bliver første 

forslag vedtaget, bortfalder resten. Bliver det ikke vedtaget, stemmer man 

om næste forslag. 

 

Rækkefølge: 
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Steffen Kiel, Aalborg 1.  

Korpsrådet 

Jerup Kreds 

Lyngby Kreds 

Odense 1. Kreds 

Blandet godtfolk 

 

Afstemning om forslaget stillet af Steffen Kiel. 

88 personer for – 9 imod. 

Forslaget blev vedtaget. 

 

ad. d: Forslag om oplevelsesudvalg 

Ændringsforslag fra Jette Riis Gartenmann, Roskilde: 

 Ændring til punkt 5d (Oplevelsesudvalg) 

Oprettelse af ‘Oplevelsesudvalg’ ændres til ‘Roverudvalg’, et udvalg, som 

skal beskæftige sig med 2 årlige arrangementer for spejdere i alderen over 

16 år. 

Motivation: 

Plus 16 hedder i spejdertermer roverarbejde. Det er den betegnelse, vi 

anvender internationalt for dette arbejde. 

Jette Riis Gartenmann, Roskilde 

 

Mads Laursen, Herlev: 

Det er svært at fastholde denne aldersgruppe, så det er vigtigt, at vi 

udfordrer dem og skaber nogle aktiviteter, der kan forstærke sociale 

relationer. Til at starte med vil det være korpsligt, men kan udvides til at 

være et tværkorpsligt arrangement. Jeg stemmer for forslaget. 

 

Steffen Kiel, Aalborg 1./FTU: 

Vi har i korpset en struktur, så vi kan lave ad hoc udvalg. Det behøver ikke 

stå skrevet i vedtægterne, at vi har disse. 

 

Peter Olesen, Jerup: 

Dette udvalg bliver ikke skrevet ind i vedtægterne. Grunden, til at det er på 

førerstævnet, er fordi, det har en økonomisk betydning, og derfor skal det 

vedtages af førerstævnet. Måske skal det ikke hedde oplevelsesudvalg men 

jeg synes ikke, det skal hedde roverudvalg. 

 

Mikkel Nilsson, Herlev/Korpsrådet: 

Det er dejligt, at der er nogle unge mennesker, der gerne vil dette. Et 

sådant udvalg er afhængigt af, at der er nogle mennesker, der melder sig til 

udvalget. Der er allerede i budgettet afsat penge til sådanne aktiviteter. 
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Benjamin Kvist-Bidstrup, Østhimmerland Vaarst: 

Hvis vi vedtager dette, er det en realitet og en forsikring for, at 

det rent faktisk bliver til noget. 

 

Preben Andersen, Jerup: 

Jeg sætter spørgsmålstegn ved, om dette udvalg er nødvendigt. Hvis vi 

vedtager dette, er vi også nødt til at bakke op om det.  

 

Maiken Gammelmark, Holbæk: 

Jeg støtter forslaget, men essensen af udvalget er vigtigere end, hvad 

udvalget skal hedde. Jeg håber ikke, det bliver en debat om, om det skal 

være under FTU eller andet. Jeg er selv på efterskole, og dette kunne være 

en mulighed for at fastholde sådan nogle som mig. 

 

Jakob Kjærside, Østhimmerland Vaarst: 

Jeg bliver glad over sådan et forslag. Mange faktorer kan spille ind på, om 

sådan et udvalg kan få deltagere til deres aktiviteter. Pris, lokalitet (afstand) 

kan nogle gange have større betydning end selve arrangementet. Vi skal 

være et korps i udvikling. Vi skal lære noget af de andre korps. De har flere 

tilbud til unge mennesker. 

 

Stine Algot, Herlev: 

Støtter forslaget. Gå i gang! Lad være med at tænke på, om det skal være 

et ad hoc udvalg eller arbejdsgruppe, om der skal være kommissorium osv. 

Al energien skal bruges på det fede og ikke alt papirnusseriet. 

AdventureRace startede også sådan her en gang og se, hvad det er blevet 

til! 

 

Mads Laursen, Herlev: 

Måske burde man lave en weekend med en fokusgruppe, hvor man lytter til 

behov og lyst fra deltagerne og udvalget arbejder videre med dette. 

 

Jesper Wøhlk Bøtcher, Aalborg 2./FTU:  

Er dette et økonomisk betinget spørgsmål? For der er rig mulighed for at 

mødes og kommunikere på f.eks. facebook, skype og twitter. 

 

Jakob Kjærside, Østhimmerland Vaarst: 

De aktiviteter, der er udbudt nu, går meget op i træning og uddannelse og 

at vi skal gøre os parate til at overtage ”arven”. Det er en super god idé 

med et udvalg, der laver sociale aktiviteter. Det er vigtigt, vi også husker 

oplevelser og hygge i stedet for blot karriere. 

 

Nille Algot, Herlev/FTU: 
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FTU har gjort meget for at lave aktiviteter til denne 

aldersgruppe. Blandt andet Roland-Extra, Stabsuddannelsen, 

Specialførertræningen, 3 kurser fra andre spejderkorps man kan deltage i, 

JOTI, Medie-Spejd. Der er allerede mange tilbud. Man kan også se på andre 

korps og deltage i deres tilbud.  

 

Steffen Kiel, Aalborg 1./FTU: 

Der er mange tilbud fra FTU. Jeg ser ikke dette som en træning, men en 

oplevelse. Ingen forbyder nogen at sætte i gang med at lave sådanne 

aktiviteter. Man kan søge penge både fra kommunen og korpset. Så gå bare 

i gang. Uanset om forslaget bliver vedtaget eller ej. 

 

Jakob Kjærside, Østhimmerland Vaarst: 

Ja, det er rigtigt hvad Nille sagde. Dog er forskellen, at der i alle de tilbud, 

hun nævner, ligger ordet træning. Dette er baseret på oplevelser, hvor du 

bare skal have det sjovt. Lad os komme i gang! 

 

Karl Christensen, Sæby: 

Fantastisk ide! Dels fanger vi spejderne men også de unge førere, der 

kommer fra en kreds, hvor der ikke bliver lavet mange aktiviteter for dem. 

 

Søren Jensen, Skee: 

Hvis jeg går til kommunen og ansøger om penge til landsdækkende 

aktiviteter får jeg 0 kroner. 

Tidligere havde vi et RS-udvalg. Det hedder nu rover. Det var sjovt, og vi 

lavede nogle fede ting. Det holdt nogen fast i spejderarbejdet. Jeg synes, vi 

skal gøre det, og jeg synes, vi skal kalde det roverudvalg. 

 

Stine Algot, Herlev: 

Jeg har også været med til RS-samlinger, og det var skægt! Det er svært 

bare at gøre det. specielt hvis man ikke har prøvet det før. KR bør finde 

nogle konsulenter, der har prøvet sådan noget før, der kan støtte op om 

dem, der laver de vilde tju-bang ting. Når det er en succes, og er blevet til 

noget et par gange, kan vi overveje navnet. 

 

Jesper Bøttcher, Aalborg 2./FTU: 

Det lyder som en kaffeklub, som korpset betaler for. Jeg kunne godt tænke 

mig, der kom nogle konkrete navne på bordet. At der er nogen der melder 

sig til både papirarbejdet og det vilde. Rigtig god ide fra Stine. 

 

Mads Laursen, Herlev: 
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Det kunne være en mulighed for udvalget at lave en tur for 1. 

holdet inden et førerstævne, så man kunne få noget socialt for 

dem. Måske kunne man trække på AdventureRace i begyndelsen. 

 

Søren Berg, Hjørring: 

Vi er allerede 4-5 personer, der gerne vil det her. Vi har allerede haft første 

møde, og det er lige præcist dette, vi gerne vil! Først tænkte vi en træning, 

men så så vi det her – og nu vil vi hellere det. 

 

Mikkel Nilsson, Herlev/Korpsrådet: 

Dette står for egen regning. Hvis forslaget bliver vedtaget, så kom ned til 

Sarah og mig med nogle navne på dem, der gerne vil byde ind til dette 

udvalg - både de unge og mentorerne, så vi hurtigt kan få gang i dette. 

 

Emil Kildeby, Herlev: 

Det er ikke AdventureRace, der skal lave dette. Jeg var også med i 

Roverudvalget. Det var ildsjæle, der havde et rigtigt stærkt korpsråd i 

ryggen. Det betyder noget, at det er formelt vedtaget, og at korpsrådet 

støtter op om det. Tro på ungdommen. Det er dem, der skal lave det. 

 

Jette Riis Gartenmann, Roskilde: 

Jeg har stillet forslaget. Jeg har selv siddet i RS-udvalget i 7 år. Vi var 

ildsjæle, der syntes, der skulle ske noget. Man må også selv tage et initiativ, 

så der sker noget. Rover er et godt udtryk for at få rover-tankegangen ind i 

det. 

 

Stine Algot, Herlev: 

Det initiativ er lige præcist det, vi oplever her. Peter Krogh, Nille Algot og 

jeg vil gerne være konsulenter. 

 

Bente Helledie-Thomsen, Sæby: 

Hvilken aldersgruppe taler vi om? Er det kun 16-20 årige? Så er jeg i en 

alder af 29 år udenfor igen. 

 

Jesper Bøttcher, Aalborg/FTU: 

Tag fat i de andre korps. De har masser af fine roveraktiviteter, og man kan 

samarbejde om dette. 

 

Søren Bøgh, Aalborg 1./Dirigent: 

Der er ikke nogen max alder. Det hedder 16+ 

 

Forslaget blev sat til afstemning. 

Forslaget blev vedtaget. 
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ad. e: Forslag om kørselsudligning 

Ændringsforslag stillet. 

Ændring til punkt 5e (Kørselsudligning) 

Forslag om kørselsudligning i forbindelse med arrangementer, som er 

godkendt af korpsråd, udbudt til hele korpset. 

Spejdere i korpset, der bor mere end 100 km fra afholdelsesstedet, støttes 

økonomisk efter korpsets gældende regler. 

Arrangører ansøger korpsrådet om støtte, som korpsrådet behandler på 

korpsrådsmøde ½ år før. 

Søren Agerdal, Vendelbo division, Bente Thomsen, Sæby, Birgitte Vallin, 

Sæby. 

 

Søren Agerdal, Østervrå/Divisionschef i Vendelbo Division motiverede 

ændringsforslaget: 

Forslag om kørselsudligning er udsprunget af en debat på dialogdagen. Der 

blev vi enige om, at det ville være rart ikke at skulle søge til transport 

gennem førerstævnet, men gennem KR, da der så ville blive sat penge af til 

transporttilskud hvert år. Opfordring til at stemme for forslaget.  

 

Steffen Kiel, Aalborg 1./FTU: 

Grundlæggende er dette en glimrende ide, men hvor skal pengene findes? 

 

Mads Laursen, Herlev: 

Hvis man huskede at indberette medlemskab for alle familiespejderne, ville 

vi komme op over grænsen for større tilskud. Vi er igen i 2016 inviteret til et 

ikke-korpsligt arrangement, men et divisionsarrangement. Hvis kredsene 

selv skal stå for transport, har en stor del af korpsets kredse ikke mulighed 

for at deltage pga. for høj deltagerpris. Sidste lejr gav et overskud på 

35.000 kr. Disse kunne måske være blevet brugt på korpsets transport. 

 

Søren Jensen, Skee: 

Jeg stod for grejtransport og bustransport til sidste års lejr. Udgifterne for 

de sjællandske og fynske spejdere løb op i 80.000 kr. Derudover kostede 

grejet 21.875 kr. til speciel pris. Korpset gav 50.000 kr. i tilskud. Det 

betyder, der bliver en merudgift pr. spejder. Hvis vi deler det ud på den 

enkelte spejder, er der mange, der ikke ville deltage. Det hænger ikke 

sammen at tage bussen, og vi kan ikke forlange af forældrene, at de kører 

deres spejdere til Øksedal fra Skee. Jeg synes ikke, vi skal lægge os fast på 

noget, men tage debatten fra gang til gang. Hvordan er korpsets gældende 

regler? 

 

Peter Krogh, Herlev/FTU: 
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For nyligt blev der afholdt Gilwell, og der lærte vi noget om de 

gældende regler. Det er meget mere kompliceret end som så. Vi 

har brug for, at der er nogen, der sætter sig ned og kigger på korpsets 

gældende regler og tage stilling til disse ud fra nuværende omstændigheder. 

De fleste af FTU’s penge bliver brugt på at flytte folk fra A til B. Hvad skal 

korpsets gældende regler være? 

 

Preben Andersen, Jerup: 

Jeg er kasserer for Vendelbo division. Vendelbo Division inviterer ikke til et 

arrangement samtidigt med, at vi betaler for jeres transport. Deltagerprisen 

på sidste lejr var stadig lavere end andre korpslejre. Overskuddet er 

kanaliseret tilbage til Øksedal og kommende lejre. 

 

Steffen Kiel, Aalborg 1./ FTU: 

Det er et kompliceret område, som Peter siger. Vi er i den luksussituation, at 

vi er vant til, at når vi betaler et deltagergebyr for en lejr, så er transport 

inkluderet. Sådan er vi det eneste korps, der har det. De andres 

deltagergebyr er det samme som vores, men eksklusiv transport. Skal 

prisen sættes op, og der tilbydes en form for fællestransport? 

 

Mads Laursen, Herlev: 

Ville samme problematik opstå, hvis det var et arrangement på f.eks. 

ungdomsøen? 

 

Sarah Basnov, Holbæk/Korpsrådet: 

Korpsrådet støtter ikke forslaget, da korpset i forvejen har et meget stort 

underskud. 

 

Afstemning om ændringsforslag 

Forslaget faldt. 

 

Afstemning om oprindeligt forslag 

Forslaget faldt. 

 

6. Budget 

a. Revideret budget 2015 

Der er modtaget ændringsforslag til det reviderede budget. 

 

Jesper Bøttcher, Jamboreeudvalget, fortæller, at billetter til Japan er blevet 

markant dyrere end forventet. Hvis de allerede afsatte midler til jamboreen 

skal bruges på flybilletter, betyder det, at nogen ikke kan modtage støtten 

fra korpset på 4.000 kr. som lovet. Det er en støtte, som er meget vigtig for 

nogle af deltagerne. 
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Forslag om budgetændring på 60.000 kr. til dækning af evt. 

underskud af Jamboreen. 

 

Søren Jensen, Skee: 

Skee kreds har en helt klar holdning til at sende spejdere ud på 

internationale oplevelser. Vi sender 10 spejdere af sted på Verdensjamboree. 

Sidste år er der vedtaget et tilskud fra korpset på 4.000 kr. pr. deltager. Det 

er ikke fair for deltagerne og forældrene, at vi 100 dage før arrangementet 

skærer i det forventede tilskud pga. forhøjede udgifter. 

 

Niels Dam, Lyngby/Korpsrådet: 

I Danish Scout Council er vi blevet præsenteret på budgetterne for 

Jamboreen. Vi ser ud i et underskud for lejren på samlet omkring en million 

kr. Korpsets andel er mellem 20.000-60.000 kr. Hvis vi skal dække dette 

underskud, kan vi ikke forsvare bare at forhøje korpsets underskud. Vi skal 

have en dialog om, hvor de penge skal komme fra. 

 

Mads Laursen, Herlev: 

Jeg var selv deltager på jamboreen i Sverige og ville gerne have deltaget i 

Japan, men har af økonomiske årsager ikke meldt mig til. Hvis vi ikke 

vedtager tilskuddet, vil det være en større økonomisk byrde for deltagerne. 

Det er ikke en oplevelse, der kan gøres op i kroner og ører. 

 

Lise Kildelund, 1. Odense: 

I år er der lodseddelsalg. Kunne dette motivere mange til at komme ud og 

sælge rigtig mange lodsedler, så vi kan dække lidt af underskuddet. 

 

Søren Bøgh, Aalborg: 

Hvordan ser det så ud med pengene? Kan vi låne pengene i banken? 

 

Niels Dam, Lyngby/Korpsrådet: 

Korpsets tilskud til deltagerne har hele tiden været planlagt at blive udbetalt 

efter jamboreen, hvor man kan søge korpset om tilskud. 

 

Connie Schneider, Herlev/Korpskasserer: 

Korpsrådet kan ikke støtte forslaget. Vi har ingen steder, vi kan tage 

pengene fra. Tilskuddet er en luksus til deltagerne. Det har de andre korps 

ikke. At deres tilskud bliver mindre er rigtig ærgerligt, men vi har ingen 

steder at tage pengene fra. 

 

Jimmy Singerholm, Holbæk: 

Kunne man søge fonde til at dække de 60.000 kr.? 
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Søren Jensen, Skee: 

Jeg er med på, at det er luksus, at vi kan søge om tilskud. Det er rigtig flot, 

at vi i DBS sender så mange spejdere af sted. Det er ikke fair over for 

forældrene, at vi ikke overholder det forventede tilskud. Vi må lære af det 

her og følge budgetterne bedre en anden gang. Opfordring om at støtte 

forslaget og tage ved lære. 

 

Christine Strøm, Skee/IC’er: 

Tilskuddet bliver netop udbetalt efter lejren, for at vi kan forholde os til det 

regnskab, der bliver fremlagt efter lejren, så vi kan tage stilling til, hvor 

meget den enkelte spejder kan modtage. Der kommer til at gå noget tid, før 

pengene bliver udbetalt. 

 

Peter Krogh, Herlev: 

Jeg sad i Jamboreeudvalget sidst. Sidst fik jeg et beløb, der skulle deles ud 

på antal deltagere. Er det også sådan i år? Ja! Det er rigtig mange penge vi 

snakker om. 24 deltagere får samme tilskud som 180 deltagere på FTU’s 

træninger sidste år. 

 

Søren Skårhøj, Herlev:  

Hvad sker der præcist, hvis vi stemmer ja? Kassereren har sagt, at vi ikke 

har pengene. 

 

Niels Dam, Lyngby/Korpsrådet: 

I perioden efter lejren bliver regnskabet gjort op, og underskuddet bliver delt 

ud efter en fordelingsnøgle på korpsene. Det vil tage 6-8 måneder. På det 

tidspunkt har vi pengene fra DUF, så der er der penge på kontoen. Det 

forventede tilskud minus underskud kan gives til deltagerne umiddelbart 

efter lejren. Hvis underskuddet så ikke bliver så stort som forventet, bliver 

resten udbetalt til deltagerne efterfølgende. 

 

Jesper Bøtcher, Jamboreeudvalget: 

Udvalget har skåret ind til benet på udgifter. Er i tvivl om vi skal stemme for 

eller imod forslaget. Men vi har lovet spejderne nogle penge. Og man skal 

holde, hvad man lover. 

 

Steffen Kiel, Aalborg 1./FTU: 

Vi fik ikke et præcist svar på, hvad der reelt sker, hvis vi vedtager 

underskuddet. 

 

Peter Olesen, Jerup: 
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Jeg er lidt forvirret. Bliver der et underskud eller ej? Jeg er klar 

over, at vi ikke kan sige beløbets størrelse, men bliver der et 

reelt underskud? 

 

Nille Algot, Herlev/FTU: 

Er de 4.000 kr. blevet lovet spejderne? Eller er der blevet sagt til spejderne, 

at de kan søge op til 4000 kr.? Der er forskel. 

 

Niels Dam, Lyngby/Korpsrådet: 

Korpset har ikke kommunikeret ud til den enkelte deltager, at de kan få 

4.000 kr., men der blev sidste år vedtaget et budget på 4.000 kr. pr. 

deltager, og da det er et åbent budget, så er det nu en forventning fra 

deltagerne. Der kommer et underskud på jamboreen. Sidste estimerede 

underskud er 2500 kr. pr. deltager. Der er ingen likviditetsmæssige 

forhindringer for at vedtage forslaget. 

 

Lotte Holm Boeriis, Herlev: 

Jeg er mor til en deltager på jamboreen. Der er aldrig kommet noget officielt 

ud om tilskuddet til forældre, så det er lidt, hvad man har fået at vide 

efterhånden, og det er meldt ud, at man efter jamboreen kan søge tilskud på 

4.000 kr. fra korpset. Nogle familier budgetterer virkelig med de her penge. 

 

Nille Algot, Herlev: 

Jeg fik ikke helt svar på mit spørgsmål. Har vi reelt lovet dem 4.000 kr., eller 

har vi sagt, de kan søge op til 4.000 kr.? 

 

Søren Jensen, Skee: 

Selvfølgelig er det kommunikeret ud til forældrene. Vi har på sidste 

førerstævne vedtaget et tilskud pr. deltager, og det har vi stillet forældre og 

spejdere i udsigt. 

 

Nille Algot, Herlev/FTU: 

Har førerne så været klædt på til denne kommunikation? Jeg kendte ikke til 

denne detalje om regnskabet bagefter således, at man ikke er garanteret 

tilskuddet. Det er vigtig læring til næste gang. 

 

Jesper Bøtcher, Aalborg 2./FTU: 

Det er formidlet ud, at man kan søge op til 4.000 kr. pr. deltager. Der er 

afsat 92.000 kr. til deltagerne, og det har vi forstået gik til deltagerne. 

 

Mads Laursen, Herlev: 
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Så vidt jeg har forstået, er pengene sat af til afholdelse af 

jamboreen. De er ikke øremærket den enkelte deltager. Nu hvor 

jamboreen bliver dyrere end forventet, skal vi måske bruge pengene på at 

dække ekstra-omkostningerne.  

 

Peter Krogh, Herlev: 

Dette er en af de største økonomiske lussinger, korpset har fået. Nogle 

hænger på deres privatøkonomi og det er noget af det værste. Korpset må 

fremover være mere skarpe på, hvad vi mener og lover. 

 

Connie Schneider, Herlev/Kasserer: 

Pengene er afsat op til 92.000 kr. dog maksimum 4.000 kr. pr. person. 

 

Søren Jensen, Skee: 

Jeg har på vegne af forældrene i Skee Kreds forespurgt på dette tilskud. 

Svaret var, at det blev udbetalt efter lejren. Ikke noget med, at det blev 

udbetalt efter lejren i fald der ikke er et underskud, der skal dækkes. Svaret 

har været 4.000 kr. pr. deltager uden forbehold. 

 

Sanne Lund Sørensen, Herlev: 

Jeg er med i Roverwayudvalget. Jeg er nu klar over processen, og hvordan 

der skal kommunikeres ud. 

 

Steffen Kiel, Aalborg 1./FTU: 

Hvis vi stemmer dette igennem, skal man måske fra korpsets side finde en, 

der kan prøve at få søgt disse penge hjem igennem fonde, så vi kan dække 

underskuddet. 

 

Søren Jensen, Skee: 

Sidste års referat af budgettet: ”Jesper Bøttcher foreslår en budgetændring, 

så Jamboreetilskuddet bliver hævet fra 80.000 kr. til 92.000 kr., så der er 

afsat 4.000 kr. til hver deltager.” 

 

Lennard Kildelund, 1. Odense: 

Vi skal ikke være et utroværdigt korps, så vi er nødt til at holde, hvad vi 

lover. Vi må skaffe pengene andre steder fra f.eks. lodseddelsalg eller andre 

aktiviteter. 

 

Stine Algot, Herlev: 

Der er rigtig megen læring i dette til fremtiden. Hvis vi skal løse problemet 

her og nu, kunne der så være nogle kredse, der kunne give et tilskud til at 

dække underskuddet? 
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Nikolaj Johansen, Lyngby: 

Skal vi stemme om pengene? Der er afsat 4.000 kr. til hver 

deltager. Skal vi så budgettere med yderligere et underskud eller bare æde 

underskuddet, når det kommer. 

 

Søren Bøgh, Aalborg 1./Dirigent: 

Vi stemmer om, hvorvidt vi vil afsætte 60.000 kr. til eventuelle ekstra 

omkostninger. 

 

Connie Schneider, Herlev/Kasserer: 

Det er stadig usikkert, hvor stort underskuddet bliver. Det, vi stemmer om, 

er, om vi skal hæve posten til jamboree, så underskuddet bliver dækket ind, 

eller pengene skal tages fra de allerede afsatte midler. 

 

Pt. 106 stemmeberettigede i salen. 

 

Forslaget sat til afstemning. 

38 personer for – 33 Imod – 17 blanke 

Forslaget blev vedtaget. 

 

Det reviderede budget for 2015 blev vedtaget. 

 

b. Budget 2016 

Søren Bøgh, Aalborg 1./Dirigent: 

Vi budgetterer med 700 spejdere under 30 år og regner derfor med det 

ekstra tilskud. Det er måske ikke et spørgsmål om, at vi skal ud og skaffe 13 

nye spejdere. Vi skal huske at få registreret de spejdere vi har, så de reelle 

tal bliver registrerede. Jeg tror, at hvis vi i hele landet havde været skarpe på 

dette, så havde vi været over de 700 spejdere, og så havde vi haft 120.000 

kr. mere i årets budget. 

 

Niels Dam, Lyngby/Korpsrådet: 

For at tælle med i opgørelsen til DUF skal der indbetales et minimumbeløb på 

75 kr. pr. medlem. Opfordring til, at alle kredse laver et indmeldingsgebyr på 

75 kr., og så kan man herefter sende kontingentopkrævning som normalt. 

 

Peter Krogh, Herlev: 

På et tidspunkt havde vi årets kreds. Måske skulle vi lave en form for 

konkurrence, hvor den kreds, der tiltrak flest medlemmer, vandt en ordentlig 

præmie. 

 

Steffen Kiel, Aalborg 1./FTU: 
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Hvad nu hvis alle havde helt styr på deres medlemskab, og de 

indberettede tal er de reelle tal? 

 

Mikkel Nilsson, Herlev/Korpsrådet: 

Der er mange konstellationer omkring medlemskab. Nogle steder betaler 

menigheden for nogen, nogle steder betaler familiespejderne ikke osv. Vi 

opfordrer til, at man laver en eller anden form for kontingent for alle 

medlemmer, så de kan registreres. Det betyder noget! 

 

Budgetter for 2016 blev sat til afstemning.  

Budget for 2016 blev vedtaget. 

 

7. Valg til Korpsrådet 

a. Valg af 1 menigt medlem  

Ingen opstillede kandidater. 

 

Niels Dam, Lyngby/Spejderchef: 

Vedtægterne siger, at korpsrådet det næste år må klare sig uden dette 

medlem. Tak for indsatsen til Lisbeth fra Skee, der har ageret stand-in det 

sidste år. 

 

8. Næste Førerstævne 

Sarah Basnov, Holbæk/Korpsrådsformand: 

Korpsrådet inviterer til førerstævne på Tølløse Efterskole d. 9.-10. april 2016. 

Førerstævnet planlægges af en projektgruppe. 

 

Ingen andre invitationer til næste års førerstævne. 

 

Forslaget blev vedtaget. 

 

9. Eventuelt 

 Steen Eriksen fra KFUM-spejdernes Hovedbestyrelse overbragte hilsen på vegne 

af KFUM-spejderne. 

 

 En skriftlig hilsen fra Christina Palmstrøm på vegne af De Grønne Pigespejdere 

blev oplæst. 

 

 Kurt Bøgsted fra Landsgildet overbragte hilsen på vegne af Landsgildet. Rønne 

Kreds, Hellum Kreds, Holbæk Kreds, Tølløse Kreds og AdventureRace modtog 

en håndsrækning i form af økonomisk støtte fra Gildet. 

 

 Lotte Holm Boeriis overbragte hilsen på vegne af Baptistkirken i Danmark. 
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 Diamantspejdermærket blev uddelt til: 

Andreas Jessen, 1. Odense, og Leon Kildelund, 1. Odense. 

 

 Efter gennemført Gilwelltræning fik følgende overrakt gilwelltørklæde: 

Christina Mejer, Grit Theilgaard, Mads Laursen, Martine Cicilie H. Søegaard, 

Amalie Cicilie H. Søegaard, Sanne Lund Sørensen, Nille Algot Nielsen, Søren 

Skårhøj, Andreas Korsled, Sine K. Sørensen, Jimmy Singerholm Olsen, Hans 

Christian Dahl, Sarah Basnov, Anne-Mette Bornhardt Hedegaard, Leif Kildelund, 

Andreas Jessen Charles Christensen, Teresa Kildelund, Lennard Kildelund, Leon 

Kildelund, Klaus Agerskov, Bente Helledie Thomsen, Birgitte Vallin, Henrik 

Møller Jensen, Steffen Kiel, Morten Weidich Thomsen, Lene Hvid Lunde, Berit 

Elleby, Helene Bolvig Hansen og Anna Lise Beck. 

 

 25-års stjerner blev uddelt til: 

Birgitte Vallin, Sæby; Sarah Basnov, Holbæk; Christine Strøm, Skee; Gihta 

Frank Kvistbo, Herlev; Morten W. Thomsen, Aalborg 1. 

 

 50-års stjerner blev uddelt til: 

Inge-Lise Bornhardt, Holbæk; Jørn-Orla Bornhardt, Holbæk; Anne-Marie 

Basnov, Holbæk; Kirsten Bøgsted, Herlev (uddelt i juni måned). 

 

 Mikkel Nilsson vandt konkurrencen udbudt af ”Gaver der gavner”. 

 

 Indbydelse fra korpsrådet til kredsledelsessamling 2015 

 

 Signe Lund, Herlev og Lejrledelsen for 2017: 

Temaet for næste fælleskorpslig spejderlejr, som bliver afholdt i Sønderborg er  

”Vi sætter Spor”. Det hele bliver vildere, federe og større end sidst. Opfordring 

til at holde øje med lejrens hjemmeside, hvor der løbende vil komme jobopslag. 

Man vil meget gerne have spejdere fra DBS med i hovedudvalgene for 

Kommunikation, HR, Aktiviteter og Underlejre. Kontakt gerne Signe med evt. 

spørgsmål.  

 

 2 reklamer fra Århus kreds: 

- Århus kreds er i udvikling og mangler førere. Hvis du skal læse videre efter 

sommerferien, så søg til Århus og kontakt kredsen. Hvis du er spejderfører i 

kredsen, kan der tilbydes billig bolig i kirken. 

- Århus kreds deltager sammen med Esbjerg i de tyske baptistspejderes 

korpslejr i 2015. Tag fat i Århus, hvis jeres kreds kunne tænke sig at være 

en del af den danske delegation. 

 

 Nille Algot og Jürgen fra de tyske baptistspejdere reklamerede for Rovercamp i 

Tyskland. Dette er et initiativ for danske og tyske rovere mellem 16-28 år. 
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Lejren er på idé-stadiet og endnu ikke en realitet, så dette er en 

opfordring til dialog og idé-udveksling. 

 

 Søren Jensen fra Skee orienterede om Klubliv Danmark. Dette er et 

mikrosponsorat, som korpset går med i. Ann Bidstrup Lebech og Søren er 

tovholdere på dette. Der vil blive rundsendt information til kredsene. 

 

 Niels Dam takkede Christine Strøm for hendes rolle som IC’er i 3 år samt 

foregående engagement. 

 

 Førerstævneindsamlingen blev i år skudt i gang af Sofie Malm Henriksen fra 

Yego. Indsamlingen i år går til Yego og et projekt omkring spejderarbejde 

tilknyttet Baptistkirken i Rwanda. Der blev indsamlet 11.595,50 kr. 

 

 

 

___________________________________________ 

Søren Bøgh Vidmar, dirigent 

 

___________________________________________ 

Trine Engbo, dirigent 

 

___________________________________________ 

Niels Dam, Spejderchef  

 

___________________________________________ 

Sarah Basnov, Korpsrådsformand 
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