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Referat af Korpsrådsmøde fredag den 28. april 2017 
på Rebild Efterskole 
 
1. Formalia 

a. Godkendelse af dagsorden 
Godkendt 

b. Godkendelse af referat fra KR møde 11. marts 2017 
Godkendt 

 
2. Førerstævne 

a. Orientering om referenter og dirigenter 
Ref: Simone Bjerg Dahl og Helene Gammelmark Pedersen 
Dir: Kathrine Færløv Christensen og Søren Bøgh Vidmar 
 

b. Gennemgang af dagsorden 
Dagsordenen blev gennemgået og opgaverne fordelt 
 

c. Gennemgang af program – hvem gør hvad 
Frokost med gæster – bord reserveret til KR og gæster 
 

d. Markedsløb – herunder KR’s egen post 
Introduktion:  Bruno og Sarah 
Alle deltager på en eller anden måde 
 

e. Vores forslag vedr. korpsets udviklingsstrategi 
Værksteder fremkommer med 3 sætninger, som KR skal tage stilling til. Lørdag 
bestemmes det, om vi skal have en strategi i korpset frem mod 2020 
KR mødes lørdag kl. 18 og godkender det samlede forslag, fremtidstaskforce 
har sammensat ud fra de valgte sætninger i værkstederne. 
 

f. KR’s opgaver under stævnet (f.eks. gæster, tilstedeværelse) 
Opgaver fordelt under de forrige punkter. Det er vigtigt, at KR er til stede 
under hele stævnet og tilgængelige for samtaler med deltagerne og gæsterne. 
 

 
3. Optagelse af 2 nye kredse i korpset 

a. Nørrebrospejderne 
 
 

b. Hollufgårdspejderne 
 
Begge kredse har indsendt en ansøgning om optagelse i korpset på 
Førerstævnet 2017. KR godkender optagelsen med den klausul, at kredsene 
holder stiftende generalforsamling inden for de næste 2 mdr. Kredsene 
optages under punktet eventuelt på Førerstævnet. 
 
 

4. Orientering og eventuelt 
- Invitation til Unicefs årsmøde den 18. maj. 

Niels Dam og Sanne Lund Sørensen deltager. 
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- MN orienterede om nybesættelsen af SPEJDERNES bestyrelse. 
- Invitation til SPEJDERNES strategiworkshop – Sanne deltager på 

Frederiksberg. 
- AB: opfordring til at informere KK om væsentlige ændringer i procedurer, der 

bl.a. har indflydelse på økonomi og udbetalinger. 
 
5. Afslutning og bøn 


