Referat af Korpsrådsmøde
26. maj 2018 Houens Odde
Tilstede: Annette Olesen (AO), Christine Engel Walther(CW), Helene Bolvig Hansen (HB), Inge
Burmeister (IB), Mikkel Nilsson (MN), Sanne Lund Sørensen (SL), Majvi Weiss (MW), Charlotte
Mejer Friis (CF) Birgitte Bøje (BB)
Afbud: Connie Schneider (CS), Sarah Basnov (SB)

1. Formalia
a) Valg af referent
BB er referent
b) Godkendelse af dagsorden
Pkt. 11 tilføjes vedr. praktiske opgaver og fremtidig salg af Gl. Gugvej og øvrige pkt.
fra pkt.10 flyttes en plads.
c) Godkendelse af referat fra KR møde 13. april 2018
Referat med tilhørende dokumenter godkendes. Dokumentpakke til udvalg sendes
af SL.
d) Light referat sendes fremover direkte og senest 3 uger efter mødet til kredse og
udvalg, Baptistkirken og Spejdernes bestyrelse.

2. Forretningsorden
Godkendelse af forretningsorden fra Korpsrådet
Godkendt

3. Førerstævne 2018
a) Førerstævnet gik rigtig godt, og der er stor ros til planlægningsgruppen. Stævnet var
velorganiseret, det fungerede bl.a. godt med de 2 praktiske hjælpere, fint markedsløb med
gode poster og festaften med følelse af samhørighed. Dejligt at alle var forpligtet i at skabe
en god aften herunder også KR.
Reminders på skærmen under stævnet var også vellykket og inddragelse af de unge med
”likes-kort”.
Kritik fra tidligere er taget til efterretning.
b) Hvad kan vi gøre bedre næste år;
1) Teknikken havde ikke mulighed for at forberede indlæggene med filmspot mm. Næste år
skal de have materialet inden stævnets start + dirigentmanualen, så de kan forberede sig.
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2) Kan vi blive endnu bedre til at holde på de unge til festen?
3) KR er rigtig gode til at tage sig af gæsterne, men gæsterne når der ved ikke at
tale med andre. Det foreslås at vi deler gæsterne imellem os, sådan at KR
deles op i par på 2. Hvert par får ansvar for hver sine gæster og på de
tidspunkter, hvor man ikke selv er ansvarlig for gæster, kan man blande sig med andre
deltagere.
De KR-gæster-ansvarlige og gæsterne kan også sætte sig ved andre borde end et samlet
bord.
4) Patrulje-systemet fungerede godt ved oprydning og indslag, men ind imellem kolliderede
køkkenopgaver med vigtige ting i salen. Det foreslås at vi fremover holder pause 15 min.
før måltiderne, så ingen går glip af noget på selve stævnet.
5) De unge var meget aktive. Kan vi tænke dem endnu mere ind i næste års planlægning?
6) Førerstævnet 2019 er i maj. Skal vi planlægge flere ting udenfor? Ikke umiddelbart
fællesmøder, men måske gruppearbejde, bål mm. Den kommende FST-gruppe husker
udearealer i planlægningen.
7) Det er lidt uklart om ideen med egen download af Førerstævnehæftet virkede som
forventede. Skal vi næste år sende Førerstævnehæftet ud til alle kredse uanset
tilmeldinger? Eller sende elektronisk til alle på mail?
c) Økonomi
Pt er der overskud på ca. 19.000 kr.

4. Nedsættelse af styregrupper
KR inddeles i styregrupper;
FU: MN, SL, MW og CS
Økonomi:AO, MW, CS og CF
Partnerskaber (tidligere Ekstern gr.): IB, HB og SB
Engagement : HB, IB, CW, CF og AO
Strategi og Komm. : CW, SB, MN og SL
Maj 2019 evalueres hvordan det har fungeret med de nye styregrupper.

5. Valg til udvalg
a) Rammer (kommissorium/arbejdsgrundlag) for udvalgsarbejde 2018-2020 sendes til
kredsene og de eksisterende udvalg sammen med information om regler for ansøgning
til den nye valgperiode. Styregrupperne tager derefter kontakt omkring kommissorium
for de næste 2 år (1. juli 2018-30. juni 2020). Ansøgning til udvalg skal sendes til SL og
frist for ansøgning er 20. juni 2018.
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Efter feed back fra udvalgene, skal endelig godkendelse af kommissorium
foreligger sep. 2018.
b) Det drøftes om begrebet kommissorium er dækkende for det arbejde
i udvalgene, som KR skal udstikke rammerne for. ”Retningslinjer” kunne
måske dække bedre. Eftersom vedtægterne indeholder afsnit om kommissorium kan
titlen ikke ændres.
c)Rover-udvalget
Det har været svært at finde spejdere til udvalget, så udvalgsperioden forlænges ikke.
Vi forsøger at tilknytte ressourcepersoner, som kan løse ad hoc opgaver med konkrete
formål. Planlagt Roger weekend i sep. afholdes stadig. AO kontakter rover-udvalget.
.

6. Udpegning til repræsentationsposter
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.

DUF: CS og SL
BUS: CS og SL
Friluftsrådet: SB
PFD: IB, som IC udpeges Katrine Skovgaard og Tenna Arpe. , Helene Gammelmark er
2. supp.
DSC: 2 pl. En plads pt besat af Peter Krogh
BiD: SB og CF
Unicef: Niels Dam + MN
Spejdernes Lejr styregruppe-undergruppe, der kun dækker ”Spejdernes Lejre”.
Her kan vi, som de øvrige korps, indstille 2 repræsentanter. Spejdernes Lejr
bestyrelse sammensætter derefter styregruppen på i alt 5 medlemmer.
Niels Dam, der pt sidder i Spejdernes Lejrs Bestyrelse, er villig til at stille sig
til rådighed for styregruppen, hvis Spejdernes bestyrelse ønsker at spørge
ham og FU arbejder på at få tilsagn fra yderligere en person.

7. Ny dataforordning
a) Den nye forordning er trådt i kraft d. 25.maj, så vi skal være opmærksomme på
opbevaring på computer med 2 koder.
Opbevaring af personlige oplysninger er i orden, når en opgave skal løses. Ex. udlejning eller
salg i korpsbutikken.
Vi må ikke have følsomme data på nettet, derfor nu google drev, så vi kan slette persondata.
MW foreslår, at vi sletter referater på hjemmesiden, som er over 1 år gamle.
Der drøftes om vi har religionsfølsomme oplysninger, men vi menes mere at være et
spejdersamfund med religiøse værdier.
Vi mangler en IT politik, der er tydelig for alle herunder samtykke-erklæringer ved ex. foto.
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Man skal fremover foretage et aktivt valg ved tilmelding om foto mm. Det må
ikke være indforstået at man giver tilladelse.
b) Børneattester – AO og BB ser på procedure.
c) MN og MW arbejder videre med dataforordningen.

8. Korpsrådets beslutning om at afsætte penge til at igangsætte strategiforløb i
fire pilotkredse
a) Konsulent Thomas Steenholt vil tage til 4 kredse det næste år og lave pilotprojekter.
Kredsene skal ansøge om at være med.
Der stilles forslag om at der bruges nogle af de penge korpset har fået retur fra SL17 og at der
budgetteres til pilotprojekterne i 2019.

9. Status fra kredsene.
Der blev givet en status fra kredsene.
Jerup kreds fylder 60 år i d. 20. juni og inviterer hele byen.
I sommer er der 7 Diamant spejdere i Østhimmerland Vaarst og 3 i Frederikshavn.

10. Gave- og andre politikker
Politikker: Må ikke stå i vejen for sund fornuft, udvikling, initiativ eller være rigide. Vi ser
på gave- og rejsepolitikker igen og ser om der er brug for rettelser.

11. Status på salg og praktiske opgaver vedr. Gl. Gugvej
a. Vi har kontakt med EDC Erhverv ang. vurdering af Gl. Gugvej.
Baptistkirken er spurgt til køb af ejendommen, men har afslået. Baptistkirken skal
bare have besked, når salg er gennemført.
c. Butik
Vi har taget kontakt til 55 gr. Nord for at se om der indgås en aftale om salg af vores
ting derfra.
d. Vi starter snarest med oprydning på Gl. Gugvej. AO planlægger dato.

12. It undervisning
Vi er flyttet til Google og SL introducerer til det nye Google univers

13. Kalenderen i juni 2018
6. juni: FU-møde
7.juni Landssamrådsmøde SL/CS
7. juni Regionalt strategimøde-Nordjylland- strategigruppen
11. juni Regionalt strategimøde- Fyn/Sydjylland Strategigr.
12. juni Regionalt strategimøde- Sjælland- strategigr.
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14.-17. juni Folkemøde MN/SL/CS
21. juni Møde med BBU om Yego – Ekstern styregr.
26. juni KR-møde

14. Evt.
a) Fællesudvalgsweekend- Vi skal finde en ny god ide, som med pizza sidste år. AO
planlægger.
b) Vedtægter: Er netop lavet for næsten alle kredse. DUF´s tipsudvalg tolker imidlertid nu
reglerne anderledes end tidligere, og der er derfor flere pkt. og kredse, hvor vi skal
undersøge, om vi overholder reglerne.
1. Ex. unge under 16 år kan lade sig repræsentere af forældrene, som
så får stemmeretten.
2. Kredsene orienteres snarest, hvis der er brug for
vedtægtsændringer. FU tager kontakt.
3. Standart vedtægter skal også ses igennem. Bl. a. skal vi være
opmærksomme på, at kommunerne har forskellige krav.
4. Forslag til vedtægtsændringer skal være klar til KR møder i sep. 2018
c)

Nye kredse: Hvem har grej som de vil dele? Nyheder, der kan deles på hjemmesiden

d) Nye kredse modtager fremover et bog-sæt i velkomstgave.
e) Problemer med Øksedal kalenderen: AO kontakter IT for hjælp. så kontoret fremover kan
bruge den fælles kalender.
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