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Referat af KR-møde tirsdag den 23. februar 

2016 – Skypemøde 
 

Tilstede: Sarah Basnov (SB), Niels Dam (ND), Kathrine Færløv Christensen (KF), 

Connie Schneider (COS), Mikkel Nilsson (MN), Majvi Weiss (MW), Klaus Agerskov 

(KA), Teresa Kildelund (TK), Bruno Friis (BF), Annette Olesen (AO) 

Referent: Ann Bidstrup Lebech (AB) 

1. Rammeaftalen – kommentarer. Niels samler op og melder vores 

kommentarer til Christina Palmstrøm inden onsdag kl. 12 

Kommentarer: Sproglige rettelser blev forslået. Indholdsmæssige forslag til 

ændringer: Forslag til, at der under ”Kommunikation” pind 2 skal stå ”kan 

gøre brug af” i stedet for ”have adgang til”. 

 

2. Kandidater – status på tilsagn og manglende kandidater, fx er der fortsat 

ingen kandidat til Vicespejderchefposten. Der er deadline for 

førerstævnehæftet i morgen, og derfor foreslår redaktionsgruppen, at vi ikke 

sætter en ufuldstændig kandidatliste i hæftet, men udsender den via 

korpsnyt senere. 

Forslaget blev godkendt. 

Kandidater: 

Det er glædeligt, at der er mange tilsagn til at lade sig opstille til KR. 

Alle spurgte har endnu ikke givet svar. Det er aftalt, hvem der følger op på 

de adspurgt og på yderligere kandidater. 

 

3. Dirigenter – fortsat ingen tilsagn. Overvejelse vedr. flere navneforslag / af 

ny spørgestrategi. 

Navneforslag: Flere gode kandidater blev foreslået. 

Hvem følger op: SB 

Referenter: Tenna Arpe og Helene Gammelmark Pedersen har sagt ja. 

 

4. Årsmødet – opsamling vedr. deltagelse, fra fredag/lørdag. Niels samler op 

og melder tilbage til Kim Løwe onsdag morgen. 

Hvem deltager fredag/lørdag: alle kommer fredag. Bruno deltager ikke. 

 

 



 

Danske Baptisters Spejderkorps | Korpskontoret |  

Gl. Gugvej 21 | 9000 Aalborg | +45 98 16 62 50 | dbs@dbs.dk 

 

5. Orienteringspunkter 

a. Protokollat 

Det kigges der på ved årsmødet 

b. Spejdernes bestyrelse 

Der er blevet indsuppleret yderligere 3 medlemmer fra de 3 store 

korps – der står en plads ledig til en evt. ekstern partner. Første 

møde i torsdags. Der blev stillet spørgsmåltegn ved 

indsuppleringerne og hvornår de øvrige spejderchefer/formænd 

træder ud af bestyrelsen: 

ND: Det virker til, at der er forskellige opfattelser blandt 

spejdercheferne/formændene i bestyrelsen om, hvorvidt de 

automatisk skal træde ud af bestyrelsen på et senere tidspunkt. 

c. Jamboreeunderskud 

DBS’ andel 3.817,- kr. 

d. Yego 

Projekt skal løbes igennem. BBU havde nogle spørgsmål, der skulle 

afklares - dog kunne de godkende projektet. 

Budgettet er ændret. Næste udgave kommer snart og skal være klar 

15. marts. Cathrine Næsby hjælper med gennemlæsning og 

tilretning. 

 

YEGO-udvalget har givet udtryk for, at der kan være lidt problemer i 

forhold til at have faste valgperioder, da det ofte er i forhold til 

projekter, man er med. Det er bedst med en løbende udskiftning, da 

der er stor overlevering. 

KR fastholder, at YEGO skal følge samme valgperiode, som korpsets 

andre udvalg, AO afklarer det med udvalget. 

e. Valgperioder 

Udvalgenes tilbagemelding på den foreslåede valgperiode på 2 år fra 

maj til maj er positivt modtaget. 

f. Spejdernes Lejr 2017 – bestyrelse 

Pia Duebjerg træder ud af bestyrelsen. Der er en egnet kandidat til 

posten, som spørges om at træde ind på bestyrelsespladsen. 

g. Praktisk om KR 

Annette har færdiggjort papiret og allerede gjort brug af det med 

succes. 

h. andet 

 


