Referat af Baptistspejdernes Førerstævne 9.-10. april 2016
1. Konstituering
a. Valg af dirigenter
Stine Algot Nielsen, Herlev, og Signe Lund Christensen, Herlev,
blev valgt som dirigenter for førerstævnet.
Der blev oplyst, at de valgte dirigenter først ville deltage søndag,
og at Niels Dam og Sarah Basnov lørdag ville lede mødet med
hjælp fra Mikkel Nilsson i salen.
Dagsordenen blev gennemgået af Sarah Basnov og Niels Dam, og
Niels Dam orienterede om, at den primære debat om korpsets
beretning skulle foregå på markedspladsen senere på dagen.
Søndag formiddag indledte dirigenterne med at konstatere, at
førerstævnet var rettidigt indkaldt, samt at dagsordenen var
udsendt i tide. Dermed var førerstævnet lovligt indvarslet.
Dagsordenen blev godkendt.

b. Valg af referenter
Tenna Arpe, Skee, og Helene Gammelmark Pedersen, Holbæk, blev
valgt som referenter.

c. Valg af stemmetællere
Følgende blev valgt som stemmetællere:
Korpskasserer Connie Schneider, Herlev, Johanne Kofoed, Tølløse,
Ditte Skårhøj, Østhimmerland Vaarst, Nicolai Johansen, Lyngby,
Steffen Kiel, Odense, Morten Thomsen, Aalborg 1.

d. Opgørelse over stemmeberettigede
Der var om søndagen 88 personer til stede i salen, hvoraf de 84
var stemmeberettigede.

e. Forretningsorden
Med ændring af fejlen i førerstævnehæftet side 26, ved
henvisningen til paragraf 9 i stedet for paragraf 13 i vedtægterne,
blev forretningsordenen sat til afstemning og vedtaget.

2. Korpsets beretning – forelæggelse og debat
Korpsets mundtlige beretning blev fremført af spejderchef Niels Dam og
korpsrådsformand Sarah Basnov i ægte talkshows stil, hvor der blev lagt
vægt på korpsets vision ”Baptistspejdere udvikles og udfordres gennem
åbne, attraktive og sunde fællesskaber”, som Niels Dam påpegede med

Side 1 af 25

Referat af Baptistspejdernes Førerstævne 9.-10. april 2016
tiden var blevet til en mission for korpset.
Der var indslag fra det nystartede roverudvalg ved Jakob
Kjærside, Østhimmerland Vaarst, som fortalte om udvalgets
opstart og opfordrede folk til at tilmelde sig roverweekend d. 2.-4.
september, som der også blev vist en video om.
KOM-IT ved Astrid Melkær Andersen, Aalborg 1, fortalte om udvalgets
bedrifter det seneste år, om deres ledige pladser i udvalget, og til sidst
fortalte hun, at udvalget er med til at fortælle den gode historie i
korpset.
Førertræningsudvalget ved Jesper Bøttcher, Herlev, fortalte om de
gennemførte træninger det seneste år, og de træninger de har på
programmet det kommende år.
Der var en kort orientering om øksedaludvalget, YEGO, Spejderhjælpen,
ungdomsøen og folkemødet.
Korpsets beretning blev sluttet af med, at Jesper Bøttcher, Herlev,
fortalte om jamboreen i Japan i 2015, og de andre internationale
muligheder som jamboreen i USA i 2019, MOOT’en på Island i 2017,
muligheden for at blive stab på et internationalt spejdercenter, og det
nye internationale spejdertørklæde, som er blevet valgt.
Korpsets beretning blev herefter debatteret under markedspladsen.

Opsamling efter markedsboder:
Ved opsamling af markedsboderne, var mikrofonen fri, og Mikkel Nilsson
gav den til dem, som ønskede ordet.

Roverne ved Jakob Kjærside, Østhimmerland Vaarst:
Der blev hygget i boden og snakket om weekenden til september.
Derudover var der også en snak med DSS (Dansk Spejderkorps
Sydslesvig) om noget kollektivt arbejde, og hvordan man får skabt en
kultur om roverarbejde.

FTU ved Jesper Bøttcher, Herlev:
På standen var der en god snak om, hvilke træninger der bliver udbudt,
især stabsuddannelsen havde interesse. Der var en god snak med
Sydslesvigerne, om hvordan man kan gavne hinanden. Der var også
snak om kompetencer i korpset, vi skal være bedre til at bruge hinanden
endnu mere. Der blev indsamlet navne på folk, som kunne have lyst til
at hjælpe til. Der blev derudover påpeget, at korpset skal være bedre til
at bruge nye ansigter, og de håber på at høre fra flere, som ønsker at
være med til noget.
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Adventure Race ved Mads Bach, Skee:
Der var et løb ude i gården. Mange deltog i adventureløbet i
skolegården, og placeringen af holdene blev afsløret.

Fælles international stand:
På standen fortalte Peter Krogh, Herlev, om WOSM, og hvordan den nye
struktur med DSC (Danish Scout Council) er. Peter Krogh fortalte, at der
også blev fortalt om europakonferencen til sommer. Der var også mange
der spurgte ind til MOOT’en.
Katrine Skovgård fra PFD fortalte, at der blev snakket om WAGGGS på
standen, hvor flere prøvede tip en 13’er, som handlede om PFD og
WAGGGS. Der blev også fortalt om den nyoprettede facebookside
”pigespejdernes fællesråd Danmark”.

KOM-IT ved Astrid Melkær Andersen, Aalborg 1.:
Astrid fortalte, at på standen blev der taget billeder af folk, der skrev,
hvorfor de er spejdere. Flere snakkede også med udvalget om, hvad det
indebærer at være en del af det.

YEGO ved Ditte Skårhøj, Østhimmerland Vaarst:
Ditte fortalte, at standen var godt besøgt. Vinderen af deres tip en 8’er
blev afsløret. Der var også en snak om, hvad partnerskabet betyder for
korpset. Målsætning om at hele korpset skal mærke partnerskabet og
skal mærke forholdet til Rwanda blev også debatteret på standen. Der
blev også fortalt om YEGO-ugen, som finder sted i uge 45, hvor der også
er aktivitetsmateriale til.

Økonomi ved Connie Schneider, Herlev:
Connie fortalte, at på standen blev hun spurgt om, hvorfor forsikringen
er så dyr, hvilket var det eneste spørgsmål. Svaret var, at der er
forsikringsagent på, så det er så billigt som muligt. I tip en 13’er, var der
ingen, der havde alle rigtige, og vinderen blev afsløret.

Spejdernes Lejr 2017:
Der kom nogle gode input til lejrledelsesmødet, som bliver holdt i ugen
efter førerstævnet.

Korpsrådet ved Mikkel Nilsson, Herlev:
Der var ikke mange spørgsmål til korpsrådet. Der kom dog en kandidat,
Andreas Birch Nielsen, mere på listen til korpsrådet.
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Kredsens hjørne ved Jimmy Singerholm,
Holbæk:
Jimmy fortalte, at der på standen blev fortalt om Projekt Grønne Hjerte,
så andre kredse også kunne blive inspireret. Enkelte købte også pins og
støttede dermed projektet. Der blev også snakket om scout college, som
Holbæk/Regstrup havde afholdt og nu også havde lavet et mærke til.

Plenumdebat om den samlede beretning
Mads Laursen, Herlev
Er det kun positivt, at FTU’s (Førertræningsudvalget) budget er blevet
mindre i år?
Jesper Bøttcher, FTU
Vi skal have kvalificeret stab, derfor vil vi rigtig gerne høre fra jer, hvis I
har nogle kvalifikationer. Det er ikke sjovt ikke at få gennemført alle
planlagte træninger. Man kan dog ikke gøre det, hvis ikke der er
deltagere eller træningsansvarlige nok.
Kenneth Yrke Jørgensen, Vejgaardspejderne
Hvad er der egentlig sket i korpset? For korpsets beretning var mere en
udvalgenes beretning? Hvorfor var det ikke med i korpsets beretning, at
vi var under DUF-grænsen?
Niels Dam, Spejderchef
DUF (Dansk Ungdoms Fællesråd) er en paraplyorganisation af
demokratiske ungdomsorganisationer, derfor skal vi også kunne stå på
mål for, at vi er dem. Det betyder, at vi skal kunne dokumentere
kredsenes kredsråd med forældremedlemmer, møder, dagsordener,
budgetter, og at der afholdes en generalforsamling. Således at der er
dokumentation for, at hver kreds er demokratisk. Hvis man kigger på det
interne medlemstal, så er der stadig over 1000 medlemmer, så det
bekymrer mig egentlig ikke. Det der bekymrer er de administrative
rutiner, dvs. alle de medlemmer og kredse, der ikke kan blive talt med i
det eksterne medlemstal. Der vil blive lavet en tættere opfølgning på
kredsene, og der er planer om at etablere en følgegruppe, så man i
kredsene kan få styr på medlemmerne. På den måde kan vi komme op
over de 700 medlemmer under 30 år til DUF. DUF laver stikprøvekontrol,
så det der bliver indberettet, er vi opmærksomme på, at det er rigtigt. Vi
må se i øjnene, at vi nok snart bliver undersøgt af DUF. Vi skal kunne se
os selv i øjnene og have styr på papirerne. Vi skal ikke hænges ud i
medierne!
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Søren Jensen, Skee
Det du siger, undrer mig. Er der nogle kredse, som ikke kan
tælles med? Har de ikke kredsrådsmøder osv. Det her taler
for, at vi skal have et centralt medlemsregistreringssystem i meget høj
fart. Skal vi ikke til at handle? Det kunne være lidt smart.
Connie Schneider, Korpskasserer
Efter 1.1.16 det drejer sig om tre kredse, der ikke har noget kredsråd,
derfor har vi ikke talt dem med. Medlemmerne er talt med, men ikke
kredsene. Den ene kreds har fået et kredsråd, de to andre følger vi op
på. Vi må dog ikke komme under de 20 kredse, for så falder vi i tilskud
igen. Vi arbejder derudover videre med centralt
medlemsregistreringssystem sammen med DDS og KFUK.
Preben Andersen, Jerup
Det kan være godt med centralt medlemsregistrering. Problemet er, hvis
man ikke får givet spejderne deres indmeldingsblanket. Problemet er jo
nok ikke ved de kredse, der er til stede her, men derimod ved dem, der
ikke her.
Mads Bach, Skee
Jeg snakkede med Connie, og vi snakkede om medlemmerne. Vi skal
også kigge på at få nye medlemmer, vi er nedadgående. Hvad kan vi
gøre for at få flere medlemmer i korpset? Det skal vi tænke over. Vi er
gået 1000 medlemmer ned siden 2000.
Mads Laursen, Herlev
Vi skal måske kigge på, hvad vi har af PR-materiale. Noget af materialet
skal måske opdateres til noget, der er mere tidssvarende?
Mikkel Nilsson, Korpsrådet
Vil en bedre folder give flere spejdere?
Jakob Kjærside, Østhimmerland Vaarst
Hvad er vigtigst? At vi er vi 2000 medlemmer eller, at vi har
spejderarbejde med kvalitet. Jeg synes, det er vigtigst, at vi er et lille
korps med plads til alle. Vi har mange børn med problemer, og at se
deres glæde og deres forældres glæde er det hele værd. Skide være med
pengene, vi finder ud af det!
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Mads Bach, Skee
Jeg giver dig ret Jakob. Vi skal ikke bare vækste. Vi skal også
bare huske, at vi skal have lidt penge for at køre rundt. På et
tidspunkt er kassen tom, og så kan vi ikke lave spejderarbejde længere.
Anna Engel Walther, Østervrå
Enig med Jakob. Hvis vores spejderarbejde er godt og tiltaler børnene,
så spreder det sig. Vi skal prioritere indholdet.
Annette Olesen, Jerup
Vores kreds skal måske ikke tælles med næste år. Vi har holdt ud længe.
Vi bliver ved med at lave aktiviteter, så længe der er børn. Vi skal lave
ting helt i top! Vi skal tage det alvorligt, at vi skal hjem i vores kredse og
have styr på medlemmerne.
Peter Krogh, Herlev
Vi har det godt med vores størrelse. Spejderarbejdet koster penge, og vi
laver dyrt spejderarbejde, som bliver udbudt for billigt, men hvordan vil
vi drive det rent økonomisk. Vi skal hæve prisen på det, det koster at
være spejder.
Magnus Jensen, Skee
Spejderne i flokken synes det er sjovt at være spejder, men når man
bliver ældre er det måske ikke lige så fedt, så vi må gøre noget fedt, der
kan få de unge til at blive ved med at være spejdere.
Mads Laursen, Herlev
Hvis kvaliteten af spejderarbejdet er god, vil der komme flere spejdere.
Vi skal kigge ind ad, hvilke aktiviteter laver vi i hverdagen.
Steffen Kiel, Odense
Kommentar til Peter, vi har indhentet tal om transporten til vores
træninger. Vi bruger mange penge på at lave træninger, men alle
pengene går ikke til transport, transporten er ikke så dyr, som der har
været snakket om.
Anne Lunde, Østervrå
Jeg er helt enig. Vi skal fastholde vores kvalitetsspejderarbejde. Vi skal
vise lokalbefolkningen, at vi er der, og at vi har det pisse fedt. Vi skal
være til stede i byerne, så de ser os, ellers ved de ikke, at vi er der.
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Mads Bach, Skee
I forhold til jer fra Jerup. Nogle kredse har svært ved at få
medlemmer ind. Hvordan kan vi som nabokredse eller korps
hjælpe jer? Vi må på en eller anden måde kunne hjælpe.
Mikkel Nilsson, Korpsrådet
Det er en vigtig og spændende diskussion, måske ikke nem, den skal vi
måske tage en dialog om senere.
Lotte Boeriis, Herlev
Er selv daglig fører i klyngen. Det er rigtig vigtigt, at vi har gode
relationer til forældrene i den alder. Så taler de med nogle andre
forældre, og så kommer der andre børn med. Det er dog meget
forskelligt, hvor mange børn, der er i de forskellige områder, men vi skal
vælge hvilken aldersgruppe, vi vil gå efter, og så fokusere på det
budskab.
Peter Krogh, Herlev
Da jeg selv var trop-gruppespejder havde vi turneringer, er det noget,
man i dag savner? Er det noget vi skal have igen? Så vi kan mødes på
kryds og tværs og ikke bare på Øksedal.
Anne Lunde, Østervrå
Vi er vilde med turneringerne, og det er fedt for spejderne.
Charlotte Mejer Friis, Esbjerg
Vi har også divisionsturnering i Århus, og alle er glade for det. Vi
opfordrer og bakker op om det Anne siger.
Christina Mejer Friis, Esbjerg
Vi er stadig enormt glade for hinanden, fordi vi lærte hinanden at kende
da vi var børn.
Anne Hvid Lunde, Østervrå
Det med at lave divisionsturneringer viser også byerne, at vi er der. Lige
pludselig er der rigtig mange spejdere samlet, det giver også god
omtale, der kan være med til at give flere spejdere.
Magnus Jensen, Skee
Som flokspejder ser man frem til at komme i troppen, men når man så
er i troppen er der brug for nogle goder. I Skee har vi brugt de
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internationale lejre som goder. Hvis man får at vide, at man
om fire år kan komme med til Japan, så holder det folk fast i
spejderarbejdet.
Mads Laursen, Herlev
Ligger der noget tværkorpsligt, eller skal vi kun fokusere på os selv. Er
det vigtigst at organisationen spejderne er i fremgang, eller om det er
korpset. Vi skal lave mere fælleskorpsligt arbejde.
Kenneth Yrke Jørgensen, Vejgaardspejderne
Jeg kan forstå, at afgående spejderchef ikke er nervøs for medlemstallet.
Jeg mener, vi skal kigge indad, hvor lang tid giver det mening, at vi
bliver ved som korps?
Mathias Braunstein, Herlev
Vi skal se indad, men vi skal holde ved, vi er ikke lige som de andre. Jeg
er lige startet i Herlev, og jeg startede der, fordi det var baptistspejdere.
Mikkel Nilsson, Korpsrådet
Jeg synes, at Lisbeth sagde det i sit foredrag i går. Vi skal være flere! Vi
skal ud til flere. Hvordan man så organiserer sig i fremtiden, det er ikke
interessant at snakke om, for vi skal blive flere!
Mads Laursen, Herlev
Spørgsmålet er, om det er baptistspejderne, der skal blive flere, eller er
det spejderne i Danmark, der skal blive flere?
Korpsets beretning blev sat til afstemning og blev godkendt.

3. Regnskab 2015
Regnskabet for 2015 blev gennemgået af korpskasserer Connie
Schneider. Årets resultat var 261.000 kr. bedre end forventet. Hun
gennemgik regnskabet fra hæftet. Vi var i 2015 683 medlemmer under
30 år.
Kommentarer og spørgsmål fra salen:
Henrik Andersen, Aalborg 1
Sidste år havde vi en ophedet debat om tilskuddet til jamboreen og
underskuddet. Er det ikke rigtigt, at vi får 75% af de penge tilbage?
Connie (korpskasserer) nikkede. Derfor skulle vi egentlig kun tage
25.000 ud af kassen og ikke 100.000. Derfor kan vi måske fremover
præcisere beløbene lidt bedre.
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Morten Thomsen, Aalborg 1
Der står vi har 960 spejdere, og den interne siger 1012 og på
samme måde er det med antallet af kredse. Hvad gør korpset aktivt for
at få styr på kredsene, der ikke har styr på registreringen?
Connie Schneider, Korpskasserer
Vi har planer om at nedsætte et økonomiudvalg for at gøre noget ved
det. Nogle medlemmer tælles ikke med, hvis f.eks. kommunen eller
kredsen betaler kontingent. Derudover skal man have 10 spejdere under
30 år, for at blive talt med som kreds ved DUF. Vi vil se, hvad mere vi
kan gøre for at ændre på tallene. Kan vi lave informationsaftener for
kredskasserer? Det kan være, det skal være tvungent, så vi kan rette op
på det.
Søren Jensen, Skee
Det, du sagde Connie, med kommunen eller kredsen, der betaler
kontingentet. Jeg vil da gerne hjælpe unge, men det kan jeg så ikke? Så
tæller de ikke med, skal vi så have sponsorer? Så de kan tælle med?
Preben Andersen, Jerup
Hvis de bare selv har givet 75 kr., så tæller de med, så finder vi resten
af pengene andre steder.
Korpsets regnskab for 2015 blev sat til afstemning og blev godkendt.

4. Budget
a. Revideret budget 2016
Connie Schneider gennemgik det reviderede budget for 2016 med
forklaring af ændringer især i forhold til medlemmer under 30 år.
Der blev også informeret om, at Nicolai Johansen, Lyngby, ikke til
stede, havde fremsat at forslag om at hæve korpskontingentet fra
250 kr. til 300 kr. for at mindske underskuddet.
Peter Krogh, Herlev
Jeg kan se, at der er sat 20.000 til World Scout MOOT. Korpsrådet
skal måske præcisere reglerne for de her penge.
Katrine Skovgård, Skee
Connie du nævnte, at I ville øge budgettet til KOM-IT-udvalget
med 50.000 til en folder, kan folderen præciseres.
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Henrik Andersen, Aalborg 1.
Kenneth stopper som formand for KOM-IT. Vi har fået
50.000 kr. til at lave et nyt blad. Formanden kan ikke huske, at
han har fået 50.000 kr. til at lave et nyt blad for.
Kennet Yrke Jørgensen, Formand KOM-IT
Jeg tror aldrig, vi har lovet at lave et blad. Jeg har dog ønsket et
råderumsbeløb til aktiviteter, så man ikke hver gang skal igennem
en godkendelsesproces ved korpsrådet, som tager lang tid, hvis
man nu fik lyst til at lave et blad eller andre ting. De 50.000 kr.
som i sin tid blev brugt på Spejdernyt, dem burde vi jo have, så
hvis man fik en ide i udvalget, så var det muligt at udføre den. Der
skal være penge til, at de frivillige kan sætte noget i gang.
Connie Schneider, Korpskasserer
Det er sådan, at vi skriver rundt til udvalgene, hvad deres ønsker
for budget er, og KOM-IT ville gerne udgive et blad to gange årligt,
derfor har de fået 50.000 kr.
Mads Laursen, Herlev
Kan pengene måske bruges på noget nyt PR?
Astrid Andersen, Aalborg 1
Mads, god ide, men der er nogle, der skal lave det. Hvis
ændringsforslaget om at skulle betale 300 kr. i korpskontingent
bliver vedtaget er det så fra i år? (Ja) Så bliver det et problem i
flere kredse, da vi allerede er begyndt at opkræve kontingent i
Aalborg.
Connie Schneider, Korpskasserer
Vi lader de 50.000 kr. stå til KOM-IT, så kan det nye udvalg bruge
dem. Pengene kan dog ikke bare bruges på alt muligt, hvis ikke
der bliver lavet et blad.
Kenneth Yrke Jørgensen, Vejgaardspejderne
Vi vil have pengene, men hvorfor skal det være til et blad? Hvad
nu hvis dem, der er i udvalget, ikke vil lave et blad.
Mads Bach, Skee
Jeg er ret enig med Kenneth. Jeg synes de 50.000 kr. fra bladet
skal over i en pulje, som man kan søge, hvis man nu har en ide
eller initiativ.
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Søren Jensen, Skee
I vores korpsaktiviteter har vi sat 9.500 kr. af til
projekter. Lad os nedlægge projektpuljen, for de blev
ikke brugt i 2014 og 2015, det er for svært at finde ud af at søge
pengene. Måske er det uklart for de unge mennesker, hvordan
man får fat i de her penge.
Inge Burmeister, Jerup
Jeg er meget enig med Kenneth. Jeg ved hvordan
godkendelsesprocesserne føles, det dræber initiativet. Hvis der
bliver afsat penge til et udvalg skal der ikke være regler for, hvad
de skal bruges til.
Andreas Birch Nielsen, Herlev
Vi havde besøg af Lisbeth i går, lærte vi overhovedet noget?
Hvorfor skal vi bruge de her penge, lav bladene i en PDF.
Katrine Skovgård, Skee
Kom-IT havde 20.000 kr. i 2015 og brugte kun 5.000 kr., har de
brug for de 50.000, eller er det bare sjovt at have dem stående?
Henrik Andersen, Aalborg 1.
Vi har brugt pengene ansvarligt i udvalget, bare rolig vi skal også
nok bruge de 50.000 kr. ansvarligt. Hvis de ikke bliver brugt,
kommer de tilbage til korpset.
Peter Krogh, Herlev
I FTU’s budget for 2016 står gilwelllejren stadig nævnt, selvom den
ikke bliver til noget, glider pengene bare ind i udvalget, som et
ekstrabeløb?
Jesper Bøttcher, FTU
Ja, vi regner med at afholde lejren næste år. Til gengæld støtter vi
andre steder i FTU, f.eks. har Holbæk og A-race fået penge. Vi
bruger pengene ja, men ikke unødvendige penge, det kan I være
trygge ved.
Peter Krogh, Herlev
Skal vi så ikke flytte de penge over til budgettet for 2017, det er
28.000 kr., så de kan blive brugt på Gilwelllejren.
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Maiken Gammelmark, Holbæk
Ændringsforslaget om kontingenthævelsen, kan vi få
det forklaret. Hvad er positivt og negativt ved det?
Jesper Bøttcher, FTU
Vi laver et ændringsforslag. Ændringsforslaget går på, at pengene
bliver flyttet fra budgettet 2016 til 2017.
Connie Schneider, Korpskasserer
For at forklare kontingentet, det er kun til korpset, ikke kredsen,
så man skal måske sætte kredskontingentet op. Det vil så også
være fremadrettet, så underskuddet i 2017 vil også blive mindre.
Annette Olesen, Jerup
Som kredsfører i Jerup kreds har vi besluttet, at kredskontingentet
ikke skal stige. Det blev sat op sidste år. Jeg synes ikke det skal
stige igen.
Mads Laursen, Herlev
Vi skal se på det i forhold til andre fritidstilbud, for der er vi
billigere. Jeg synes, vi skal også kigge på rejserefusionen.
Henrik Andersen, Aalborg 1.
Hvis det ikke er tvingende nødvendigt, så skal man ikke ændre
korpskontingentet, og det ikke tvingende nødvendigt i dette
tilfælde.
Maiken Gammelmark, Holbæk
Det er en falliterklæring at sætte korpskontingentet op. Jeg synes,
vi skal gøre noget for at få flere spejdere, og ikke sætte
kontingentet op, for ved det kvæler vi os selv. Vi skal handle.
Steffen Kiel, FTU
Som svar på rejserefusion. Jeg står for at arrangere transport, og
vi får nogle gode rabatter, fordi vi er en gruppe. Vi kommer bare til
at omrokere en udgift, hvis man selv skal betale transporten, og
det er vi ikke interesserede i. Alle skal kunne være med på
træningerne. Vi har også sat priserne for weekenderne op.
Mads Laursen, Herlev
Men hvis 400 kr. skal bruges på transport, så er der kun 200 kr.
tilbage til at afholde træningen for, hvis den ikke skal give
underskud.
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Steffen Kiel, FTU
Træningerne giver i forvejen et underskud, spørgsmålet
er bare størrelsen på underskuddet
Ændringsforslag fra Nicolai Emil Johansen, Lyngby
Korpskontingent hæves fra 250 kr. til 300 kr., så underskuddet for
året bliver mindre. 0 stemmer for, forslaget faldt.
Ændringsforslag fra Mads Bach, Skee
50.000 kr. fra KOM-IT skal flyttes til en pulje, som folk kan søge
pengene fra. Forslaget blev vedtaget.
Ændringsforslag fra FTU
Det samlede budget for FTU 2016 skal nedsættes med 8.800 kr.
Forslaget blev vedtaget
Korpsets reviderede budget for 2016 med vedtagne
ændringsforslag blev sat til afstemning og vedtaget.

b. Budget 2017
Connie gennemgik budgettet for 2017. Det havde samme
forudsætninger som til 2016.
Connie Schneider, Korpskasserer
Hvad så med de 50.000 fra KOM-IT? Skal de skabe yderligere
underskud?
Peter Krogh, Herlev
Nu er budgettet helt oppe på et underskud på 360.000. Vi skal til
at gøre noget ved det.
Mikkel Nilsson, Korpsrådet
Korpsrådet har virkelig også kigget på tallene, det ser ikke godt
ud. Vi regner også med at starte nogle tiltag, der måske vil ændre
på det her underskud. Hvis vi skulle være ansvarlige, blev vi nødt
til at budgettere med det medlemstal, vi er i dag. Det er et wake
up call, det kræver noget at have det sjovt! Så vi skal gøre noget.
Søren Jensen, Skee
Der er 2017 lejren, koster den ikke noget?
Mads Back Skee
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Er budgettet regnet ud fra, at vi er under eller over 700
medlemmer over 30 år?
Connie Schneider, Korpskasserer
Det er regnet ud fra, at vi er under 700 medlemmer.
Vibeke Segerberg, Herlev
De 50.000 i puljen, de står stadig i budgettet for 2017.
Connie Schneider, Korpskasserer
Ja, der er ingen ændring i underskuddet.
Steffen Kiel, Odense
De ekstra 150.000 i underskud i forhold til 2016, dem kan jeg ikke
finde, hvor gemmer de sig.
Connie Schneider, Korpskasserer
Grunden til det større underskud, det er pga. færre indtægter fra
DUF. Ift. Lejren, har vi ikke budgetteret med et tilskud. Ved gaver
der gavner, kan man til gengæld vælge, om man vil støtte
spejderhjælpen eller SL2017.
Lotte Boeriis, Herlev
Vi skal lytte til det Lisbeth delte med os. Vi skal måske også søge
nogle penge fra projektpuljen, så pengene kan bruges til en
inspirationsdag eller en inspirationskonsulent, eller så må man gå
til korpsrådet for at få hjælp. Og de 50.000 skal i puljen igen.
Jimmy Singerholm, Holbæk
Vi har oprettet et fundraiser udvalg i Holbæk kreds, det foreslår
jeg, vi også får til korpset eller måske hyrer en fundraiseragent,
som kan søge penge til korpset.
Morten Thomsen, Aalborg 1.
Vi er ikke så mange medlemmer mere. Har vi brug for det alt
sammen? Administrationsposten er meget stor: en fuldtidsstilling,
bogholder osv. Kan vi eventuelt nøjes med en deltidsstilling eller
en studentermedhjælper. Administrationsposten er en af de største
udgiftsposter vi har, jeg ved, vi ikke helt kan sløjfe den post, men
kan der skæres i den?
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Signe Lund Christensen, Spejdernes lejr
Prisen for lejren er lige over 2000 kr. Der er masser af
tid til at samle penge ind. Start evt. betaling af lejren i
rater. Det vil administrativt være noget rod at skulle give tilskud,
og de andre korps gør det heller ikke. Lad os gemme lidt penge til
et evt. underskud, som vi selvfølgelig ikke regner med.
Kenneth Yrke Jørgensen, KOM-IT
Vi tager pengene direkte ud af KOM-IT-udvalget, ikke fra et blad.
Peter Krogh, Herlev
Vi skal lytte til Jimmy, vi er heldige i forhold til f.eks. Sverige og
andre lande i Europa, der er der ikke mulighed for at søge penge,
som der er i Danmark.
Connie Schneider, Korpskasserer
Hvis vi kommer op over 700 medlemmer under 30 år, får vi
140.000 kr. mere i tilskud. Vi overvejer også hele tiden
kontorposten, og hvad vi kan gøre.
Søren Jensen, Skee
Der er en pulje i 2016 og 2017. Jeg vil gerne have retningslinjer
for, hvordan man får fat i pengene. SL2017 er 2100 kr. +
transport. Lad os kigge på udgifterne til korpskontoret, sælg
korpskontoret på Gl. Gugvej og flyt det til Holmen til et
kontorfællesskab, det er meget billigere.
Mads Laursen, Herlev
2100 kr., der skal vel også laves en social pulje i kredsene til dem,
der ikke kan betale, måske den også skal være på korpsplan? Og
så skal vi søge nogle penge til lejren.
Katrine Skovgård, Skee
Jeg har et forslag til, at de 50.000 kr. ikke kommer i puljen, vi skal
se, om vi bruger dem i 2016, så bliver underskuddet også mindre.
Annette Olesen, Jerup
Jeg stod for transport i Jerup til spejdernes lejr 2012, vi søgte
fonde til det og kom gratis afsted, og fik derudover penge til
forskellige ting, som vi solgte, da vi kom hjem igen, så vi rent
faktisk endte med et overskud.
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Maiken Gammelmark, Holbæk
Fond nogle penge, skab et fundraising-udvalg ligesom i
Holbæk. Vi skal ikke kigge på spejdere som penge, så
gider de ikke være her.
Magnus Jensen, Skee
Pengene i puljen kan også bruges til at skaffe nye medlemmer, søg
de penge, og lav nogle fede aktiviteter, som kan skaffe flere
medlemmer.
Ændringsforslag fra FTU
Det samlede budget for FTU i 2017 skal øges med 15.000. til i alt
201.050 kr.
Forslaget blev vedtaget.
Ændringsforslag fra Katrine Skovgård, Skee
KOM-IT budget nedsættes fra 70.000 til 20.000, så underskuddet
bliver mindre.
Forslaget blev vedtaget.
Ændringsforslag
De 50.000 fra KOM-IT bliver flyttet fra udvalget til projektpuljen.
Forslaget faldt.
Budgettet for 2017 med vedtagne ændringsforslag blev vedtaget.

5. Behandling af indkomne forslag:
Der var 85 stemmeberettigede til stede i salen, dvs. 2/3 svarede til 57
stemmer.
De fire forslag blev behandlet et ad gangen efter følgende model:
Gennemgang af dirigenterne, motivation, debat og afstemning.

I. Vedtægtsændringer
a. Ændring som følge af Danske Baptisters Spejderkorps’
medlemskab af the Danish Scout Council.
Korpsrådet foreslår, at § 5, stk. 2 i vedtægterne ændres, således, at
det fremgår, at Danske Baptisters Spejderkorps er fuldgyldige
medlemmer af the Danish Scout Council. Samtidig vil der foretages en
sproglig præcisering i § 5, stk. 1.
Bestemmelsen i § 5, stk. 2 vil fremadrettet lyde: Drengespejderne er
anerkendt og registreret hos The World Organization of the Scout
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Movement (WOSM) i kraft af korpsets medlemskab af The
Danish Scout Council.
Baggrund for forslaget:
Danske Baptisters Spejderkorps blev i 2014 fuldgyldige medlemmer af
the Danish Scout Council. Denne ændring i medlemsstatus fra
observatør til medlem bør fremgå af vedtægterne.
Forslaget blev vedtaget.
b. Ændring fra direkte valg til udpegning af International
Commissioner
Korpsrådet foreslår, at korpsets International Commissioner for
WAGGGS fremadrettet udpeges af Korpsrådet i stedet for at blive valgt
direkte på Førerstævnet.
Den foreslåede ændring vil medfører, at valg til International
Commissioner tages ud af § 13, stk. 3, samt § 16.
I § 15 vil indsættes følgende punkt under Korpsrådets opgaver:
Udpegning af International Commissioner (PFD) og Vice International
Commissioner (DSC).
Baggrund for forslaget:
Posten som International Commissioner kræver en særlig viden, som
det er nemmere at sikre ved udpegning end ved valg. Det var tidligere
et krav fra WAGGGS, at en International Commissioner skulle vælges
direkte, men dette krav er ikke længere gældende.
For nylig har en strukturændring i DSC medført, at DBS får en post
som Vice International Commissioner. Der vil ligeledes ske udpegning
til denne post.
Forslaget blev vedtaget.
c. Ændring så korpsets International Commissioner ikke er en
fast del af Korpsrådet
Korpsrådet foreslår, at korpsets International Commissioner ikke
fortsætter som en fast del af Korpsrådet.
Den foreslåede ændring vil medføre, at International Commissioner
fjernes fra § 14, nr. 2.
Baggrund for forslaget:
Posten som International Commissioner består af mange krævende
opgaver, og det er erfaringen, at det er svært at forene med
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almindeligt korpsrådsarbejde. Det er Korpsrådets hensigt,
at både IC og Vice IC inviteres til at deltage i
korpsrådsmøder 2 gange årligt, så de har en tæt tilknytning
til korpset.
Kommentarer fra salen:
Peter Krogh, Herlev
Pia Duebjerg og jeg fik inden førerstævnet også oprettet et
internationalt koordineringsudvalg med dem, der sidder i fællesrådene
og andre steder. De har så kontakt til korpsrådet.
Forslaget blev vedtaget.
d. Ændring fra 12 til 10 medlemmer af Korpsrådet
Korpsrådet foreslår, at antallet af medlemmer i Korpsrådet ændres fra
12 til 10 medlemmer. Med mulig fjernelse af International
Commissioner som fast medlem vil det betyde en nedgang i menige
medlemmer fra 7 til 6 medlemmer.
Forslaget vil medføre ændring i § 14, nr. 2.
Baggrund for forslaget:
Ved at fjerne International Commissioner som fast del af Korpsrådet er
det naturligt at justere på antallet af medlemmer. Korpsrådet har det
seneste halve år fungeret med 10 medlemmer, og det er erfaringen, at
antallet giver mulighed for at fordele arbejdspresset, ligesom det giver
en god dynamik til møderne.
Kommentarer fra salen:
David Maage, Herlev
Kan det gøres tydeligere, hvorfor der skal være færre menige
medlemmer.
Sarah Basnov, Korpsrådsformand
Vi har gjort os nogle overvejelser i forhold til arbejdsbyrden, og
økonomien i at holde møder. Vi kan også lave en vedtægtsændring
senere, hvis vi vil have flere medlemmer igen.
Forslaget blev vedtaget.
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e. Tilføjelse af godkendelsesproces ved ændring af
kredsvedtægter
Korpsrådet foreslår, at korpsrådsformanden skal godkende
ændringer i kredsvedtægter.
Tilføjelsen vil ske under § 11, stk. 4, som vil lyde:
Korpsrådsformanden godkender ændringer i kredsvedtægter.
Baggrund for forslaget:
Korpsrådet er for nylig blevet opmærksomme på, at der ikke har været
klare retningslinjer for, hvordan ændringer af kredsvedtægter
godkendes. Det er Korpsrådets vurdering, at Korpsrådsformanden kan
godkende ændringer, evt. i samråd med forretningsudvalget. Det
skønnes ikke nødvendigt at hele Korpsrådet skal godkende ændrede
kredsvedtægter.
Forslaget blev trukket tilbage fra Korpsrådet, da proceduren allerede
står i stk. 10.

II. Retningslinjer for samvær i DBS
Mikkel Nilsson, Korpsrådet, fremlagde forslaget om samværsværdierne.
Korpsrådet har arbejdet med dem efter debatten på sidste førerstævne
og på dialogdagene.
Baggrund
Gennem de følgende retningslinjer for samvær og fællesskab i korpset
beskrives det, hvordan den daglige omgang med hinanden foregår i
korpset. Denne samling af samværsværdier er derfor en beskrivelse af
Baptistspejdernes værdier. Ud over dette opfordres alle kredse i korpset
til at udarbejde deres egen samværspolitik, hvor reglerne for samvær og
omgang i kredsen nedskrives.
Samvær med børn
For at kunne arbejde med børn og unge hos Baptistspejderne skal der
indhentes en børneattest på alle førere. Denne attest viser, om personen
er straffet efter de paragraffer i straffeloven, der omhandler krænkelse af
børn og unge under 18 år. Korpsrådet har vedtaget, at børneattester skal
genindhentes hvert andet år for alle aktive førere i korpset som enten
udfører en opgave i de lokale kredse eller på korpsplan i udvalg eller
arbejdsgrupper.
I tilfælde af mistanke om, at en krænkelse har fundet sted, er der
udarbejdet specifikke retningslinjer, der skal følges. Disse retningslinjer
er beskrevet i folderen ”Sæt forebyggelse på menighedens dagsorden”,
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som kan rekvireres på korpskontoret. I denne folder findes
der også retningslinjer for forebyggelse af overgreb på børn.
Alkohol
I korpset hører alkohol ikke sammen med arbejde med børn og unge
under 18 år. Det betyder ikke, at man som medlem af korpset skal
afholde sig fra at drikke alkohol, men at man ikke skal blande alkohol
med det ansvar, man påtager sig, når man er ansvarlig for, og er
sammen med børn og unge. Korpsets holdning er derfor, at når man
deltager i et arrangement i korps/spejderregi, hvor man har ansvar for
børn og unge under 18 år, indtager man ikke alkohol.
Rygning
I korpset hører rygning ikke sammen med arbejdet med børn og unge
under 18 år. Er det således nødvendigt at ryge skal rygeren opføre sig
hensynsfuldt over for de ikkerygere, og kun ryge ved anviste
rygeområder. Ved korpsarrangementer skal man dermed følge
arrangementets gældende regler for rygning, og kun ryge ved de
angivne områder.
Mobning
Mobning er uacceptabelt. I det sociale fællesskab i korpset gælder
medmenneskelige regler som hjælpsomhed, forståelse og venskab såvel
blandt spejdere som blandt førere. Spejderlivet imødegår mobning og
ekskludering, og skal være et åbent fællesskab for alle. Man skal derfor
altid være imødekommende uanset spejderens eller førerens baggrund.
Sociale medier m.m.
Korpsets holdning til adfærd på de sociale medier er, at spejderen uanset
om denne færdes i spejderregi mødes virtuelt eller i virkeligheden, skal
opføre sig respektfuldt over for de andre tilstedeværende. Når billeder og
tekst deles på sociale medier, skal indholdet afspejle korpsets værdier
for, hvordan vi omgås hinanden. Såfremt en spejder beder om at få et
billede fjernet, skal denne anmodning imødekommes.
Kommentarer fra salen:
Anne-Marie Winther, Vrå
Jeg har tænkt meget over det siden sidste år. Det er fint, at vi generelt
ikke tænker alkohol og spejder sammen, men det ville være lettere at
sige, vi aldrig drikker i uniform. Det har ikke noget at gøre med den
holdning, vi har til alkohol.
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Søren Jensen, Skee
Jeg formand for spejderne i Ringsted. Alle lederne i Ringsted
mødes en gang imellem til arrangementer kun med ledere og
drikker en øl. Vi mødes også til foreningsledergalla, får 3-rettersmenu, vi
kommer i uniform og drikker lidt vin. Vi tager også til borgmesteren og
får champagne. Jeg mener ikke, der skal være alkohol sammen med
børn, men i sådanne situationer som tidligere nævnt, er det fint.
Mikkel Nilsson, Korpsrådet
Man fralægger sig ikke ansvaret ved at tage uniformen af. Det er netop
derfor, vi ikke har taget det med.
Jimmy Singerholm, Holbæk
Vi skylder vores unge ledere nogle retningslinjer. De bliver sendt rundt til
internationale arrangementer, hvor der ofte bliver serveret lokal alkohol,
og nu har de unge noget at forholde sig til.
Lotte Boeriis, Herlev
Jeg synes, det er rigtig dejligt vi får nogle samværsregler. Vi vil også nu
vide, hvad der er der er tilladt. Det er dog også vigtigt, at vi integrerer
reglerne i kredsen. Det er dejligt, at vi nu kan få noget på hjemmesiden,
så vi viser det sunde fællesskab. Vores gruppespejdere holder mobilfrie
møder, fordi de vil have samvær med hinanden og ikke med telefonen,
det opfordrer jeg alle til at tænke over.
Jesper Bøttcher, Herlev
Jeg mener, hvis der er regler, så skal der også være konsekvenser.
Mikkel Nilsson, Korpsrådet
Det er værdier, ikke regler, derfor er der ingen konsekvenser. Det er
værdier, der samler os.
Jesper Bøttcher, Herlev
Ja, der er forskel på værdier og regler. Jeg kan ikke se et problem, hvis
man bliver tilbudt en smagsprøve på en international aften, så brug din
sunde fornuft, når du repræsenterer korpset.
Magnus Jensen, Skee
Det er vigtigt, vi holder det som en værdi. Spejder handler ikke om at
drikke. Vi kan godt have det sjovt sammen uden alkohol.
Mads Bach, Skee
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Værdier skal være med til at samle os. Jeg lagde mærke til,
at de lørdag aften var med til at splitte os.
Henrik Andersen, Aalborg 1
Der bør vær fokus på, om det er alle førere eller aktive førere. Få
konsistens i det, I skriver i vores samværsværdier. På samme måde bør
man være opmærksom på børneattester. Hvis man sidder i udvalg, skal
der indhentes børneattest på en, hvis det er det, vi skriver, at vi gør.
Alkohol er et mindre problem end sociale medier. I forhold til medier og
billeder, så henvis til korpsets fotopolitik.
Niels Dam, Spejderchef
Vi har taget det med i de nye kommissorier, at man skal indhente
børneattester på alle, der laver aktiviteter og lejre, og det skal
selvfølgelig også gøres.
Forslaget blev vedtaget.

6. Valg
Kandidaterne blev lørdag formiddag præsenteret, og det var muligt at
møde dem alle på markedspladsen. Om søndagen gav alle kandidaterne
en kort præsentation af sig selv. Derefter skriftlig afstemning om valg til
Korpsrådet.
Der blev afgivet 83 stemmer.
a. Spejderchef
Mikkel Nilsson, Herlev, blev valgt
b. Vicespejderchef
Majvi Holck Weiss, Århus, blev valgt
c. Korpskasserer
Connie Schneider, Herlev, blev valgt
d. Korpsrådsformand
Inge Burmeister, Jerup, blev valgt
e. Korpsrådet (6 medlemmer)
Sarah Basnov, Holbæk, blev valgt
Annette Olesen, Jerup, blev valgt
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Bruno Friis, Østhimmerland-Hellum, blev valgt
Christine Engel Walther, Vrå, blev valgt
Helene Bolvig Hansen, Aalborg 2., blev valgt
Sanne Lund Sørensen, Herlev, blev valgt
Camilla Gaarden, Aalborg 2., blev ikke valgt
Andreas Birch Nielsen, Herlev, blev ikke valgt

5. Næste Førerstævne
a. Korpsrådet inviterer til Førerstævne 2017
Sarah præsenterede forslaget om, at førerstævnet 2017 bliver
afholdt i Rebild af en projektgruppe.
Nille Algot, Herlev
Line og jeg vil gerne planlægge førerstævnet næste år, hvis det
bliver afholdt i Tølløse igen.
Dette tilbud blev ikke stillet skriftligt.
Korpsrådets forslag blev vedtaget. Førerstævnet afholdes næste år
på Rebild efterskole d. 28.-30. april.

6. Eventuelt
Førerstævneindsamling:
Der blev fortalt, at pengene fra sidste år blev brugt på workshops om
HIV, aids og sundhed i Rwanda. YEGO søger også ungdomsledere til
Rwanda.
I alt blev der indsamlet 26.225 kr. til førerstævneindsamlingen.

Hilsener fra gæster:
Steen Brændholt, Landsgildet:
Hilsen fra landsgildet
Uddrag: ”Tak fordi I er der for børn og unge. I skal vide, at I gør en
forskel, både for landet og vores baptistspejdere. ”
Samtidig blev der også uddelt gavebreve til Tølløse, Holbæk og
AdventureRace.
Christina Palmstrøm, De Grønne Pigespejdere:
Christina gav en hilsen fra De Grønne Pigespejdere, og mindede os om,
at vi i bund og grund er stort set ens.
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Lotte Holm Boeriis, BiD:
Gav en hilsen fra Baptistkirken i Danmark.
Marie Keiding, Spejderhjælpen
Spejderhjælpen fik alle pengene fra gaver der gavner sidst. Der var en
stigning på 30% i spejderhjælpen.
Theresa Kildelund, Gaver der gavner
Information om gaver der gavner. Det går i år til skoler i Rwanda eller til
at få en dansk spejder med på Spejdernes lejr 2017.
Rasmus Kjølby, Spejdernes lejr
Rasmus præsenterede Spejdernes Lejr 2017, der blev talt om tema,
budskab og målgruppen.
Ønskes der mere info om lejren, kan det findes på
www.spejderneslejr.dk
Der blev uddelt 25-årsstjerner af Spejderchef Niels Dam til følgende:
Dorte Brændholdt, Gildet
Linda Marcher, Lyngby
De fik begge tildelt årsstjerner og spejderklap.
Følgende var ikke til stede, men modtager 25-årsstjernen efter
førerstævnet:
Lise Lybeck, Lyngby
Følgende var ikke til stede, men modtager 50-årsstjernen efter
førerstævnet:
Axel Mølbæk, Århus
Niels Sofussen, Århus
Tre spejdere var inden for det sidste år blevet diamantspejderne, de fik
udleveret dolk, mærke og diplom, og til sidst et spejderklap.
Anne Hvid Lunde, Østervrå
Jakob Kjærside, Østhimmerland Vaarst
Charlotte Meier Friis, Esbjerg
Danske Baptisters Spejderkorps overrakte en gavecheck på 5000 kr. til
Holbæk til projekt Grønne Hjerte.
Jimmy Singerholm, Holbæk, overrakte en guldpin fra projekt Grønne
Hjerte til Mikkel Nilsson. Han blev derved ambassadør for projekt Grønne
hjerte.
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Mads Bach, Skee, introducerede Ranger Challenge i REE park,
som er et løb for spejdere, og han opfordrede folk til at
deltage.
Mikkel Nilsson, Korpsrådet
Takkede for valget, og takkede derudover det afgående korpsråd, og en
særlig tak til Kathrine og Sarah på deres poster, og til sidst, men ikke
mindst, Niels Dam for hans indsats som spejderchef.
Niels Dam, Spejderchef
Han afsluttede førerstævnet med fine ord, derudover takkede han for
samarbejdet gennem de sidste 10 år. Til sidst takkede han dem, der
havde været med til at stable førerstævnet på benene.

____________________________

________________________

Signe Lund Christensen, dirigent

Stine Algot Nielsen, dirigent

____________________________

________________________

Niels Dam, Spejderchef

Sarah Basnov, Korpsrådsformand
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