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Referat for Korpsrådsmøde, 16. januar 2016, Holmen 
 

Deltagere: Sarah Basnov (SB), Niels Dam (ND), Kathrine Færløv Christensen (KF), Majvi Weiss (MW), Annette 

Olesen (AO), Mikkel Nilsson (MN), Connie Schneider (COS), Klaus Agerskov (KA), Teresa Kildelund (TK), Ann 

Bidstrup Lebech (AB) 

Afbud: Bruno Friis 

Referent: Majvi Weiss 

 

0.   Indledning og 5 fantastiske minutter 
1.   Formalia 

a. Godkendelse af dagsorden 

MW skriver referat og AO gennemlæser.  
MN: Ønsker tilføjelse af ændring af valgperioden for udvalg under punkt 3a.  

b. Godkendelse af referat fra KR møde 20.-22. november 2015. Der skal ikke være  
kommentarer i det endelige referat. Referatet er godkendt.  
 

2. Førerstævne 

a. Godkendelse af program 
Der er udarbejdet et program ud fra en skabelon fra tidligere år. Udvalgene skal 

have tilbuddet om at lave en workshop. MN og BF ønsker at lave noget reklame 

omkring SL2017, da det vil være for sent at gøre reklame for så stor en lejr på 

næste førerstævne. Der kommer igen markedsboder, som også følger en tidligere 

skabelon.  

Skriftlige valg tager længere tid, og derfor er det bedre at slutte kl. 14.30. 

Dialogen skal prioriteres.  

b. Godkendelse af førerstævnebudget 
Prisen er lidt lavere end sidste år, 375 kr. Hvis der er elever på skolen i 

weekenden 9. - 10. april, så bliver det billigere, da vi ikke har skolen for os selv.  

Posten til førsteholdet tages ud, da den dækkes af korpset.  

Der er nogle udgifter til overnattende gæster, men dette fremgår ikke af 

budgettet, da det er korpset der betaler.  

Budgettet er godkendt.  

c. Forretningsorden 
Der er ingen kommentarer til forretningsordenen, da den er uændret i forhold til 

sidste års førerstævne med undtagelse af få datoer, som skal ændres.  

d. Godkendelse af dagsorden 
MN spørger til om kandidaternes navne står under valg? Det ændres til valg af 

menige korpsrådsmedlemmer.  

AO lufter tanken om, at korpsrådsformanden vælges internt af korpsrådet. Der er 

for og imod at ændre valg af korpsrådsformand til at denne post konstitueres af 

Korpsrådets midte. Det overvejende synspunkt imod at lave en vedtægtsændring 

er, at der allerede er meget topstyring, og dette vil være endnu mere topstyring, 
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som ikke fremmer demokratiet i korpset. Ønskes denne 

vedtægtsændring, kan det være en fordel, at diskussionen er taget på 

en dialogdag først. 

Vi fastholder de nuværende forslag til vedtægtsændringer og udvider ikke disse.  

Under punktet i forretningsordenen: ’næste førerstævne’ kan KR foreslå, at næste 

førerstævne ligger i Rebild, men at der stadigvæk er mulighed for, at en kreds kan 

invitere.  

 

Samværspolitikken: Samværspolitikken skal udarbejdes, så debatten bliver taget, 

således er der skrevet i førerstævnereferatet.  

MN vil gerne være med i finskrivningsprocessen. Et af spørgsmålene fra 

dialogdagen var: Hvad kommer samværspolitikken til at betyde for os i fremtiden? 

Der var en klar opfordring til at konkretisere indholdet endnu mere. Det skal være 

et værdisæt. Formuleringen kan bredes ud, så den også er gyldig om et par år.  

Den brede formulering kan ligge op til forskellige fortolkninger. Værdisættet skal 

stå i førerstævnehæftet, og bagvedliggende eksempler skal stå i et separat 

udsendt dokument. Værdisættet skal være klar til førerstævnehæftet d. 23. 

januar.  

 

e. Skriftlig beretning – kommentering 
Se under punkt 12 (eventuelt).  

 

f. Vedtægtsændringer 
Der er 3 forslag til vedtægtsændringer, hvoraf den første er IC’eren, der udskrives 

af KR, det andet er, at der skal foretages en formalitetsændring omkring DSC, og 

det tredje forslag handler om at nedsætte KR til 10 medlemmer. Der udarbejdes 

et ’track changes’-dokument, som ikke er med i førerstævnehæftet, men udsendes 

sammen med hæftet. ’Track changes’-dokumentet viser hvordan vedtægterne 

ændrer sig, såfremt de enkelte vedtægtsændringer vedtages.   

g. Valg – opsamling/forslag til kandidater 
Der blev talt om forskellige, egnede kandidater 

h. Forslag – har vi hørt om forslag? 
Der er kun forslag til vedtægtsændringer, som er omtalt under punktet 2f, og som 

stilles af KR.  

i. Næste førerstævne 
Det skal annonceres, at KR foreslår at lave et førerstævneudvalg, som de næste 2 

år står for planlægningen af førerstævne i Rebild. Der skal annonceres til dette 

udvalg, hvor interesserede kan ansøge, og udvalget nedsættes efterfølgende af 

KR. SB tjekker om det er muligt at være på Rebild Efterskole de næste 2 år.  

j. Dirigenter 
Der blev talt om forskellige, egnede kandidater 

k. Referenter 
Der blev talt om forskellige, egnede kandidater. 
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3. Nyt fra udvalg, projektgrupper og repræsentationer 

a. Status – udvalg og projektgrupper 
Ændring af valgperioden for udvalg: Det kan annonceres på førerstævnet, at der 

er valg til udvalg, hvor der efter førerstævnet indsendes ansøgninger, og nye 

udvalg vælges på KR-mødet i maj/juni. Udvalgsperioden starter fremover pr. 1. 

september. KF eller ND skriver ud til alle udvalg.  

Hvad med udvalgskommissorierne? Der skal laves nogle konsekvensrettelser. Det 

skal godkendes på KR-mødet efter det fælleskorpslige årsmøde. Det skal være 

tilgængeligt for KR senest 4. marts. Dem, der sidder i et udvalg, og er i gang med 

et projekt, skal færdiggøre projektet. ND skriver en mail til alle udvalg, og 

bagefter skal udvalgskontakten tage kontakt til udvalgsformanden og snakke med 

dem om den nye ordning.  

Alle skal skrive en ny ansøgning.  

i. YEGO (AO) 
Der har været lidt skriveri omkring tidsplanen for det nye projekt, men de 

regner, med det falder på plads, og at alle når at godkende. 

Cecilie skriver:  

Det går fint med projektbeskrivelsen, vi mangler stadig en masse, men jeg 

tror vi når det! Ansøgningen er i Rwanda lige nu, men vi venter den snart 

tilbage. 

Når udkastet til projektbeskrivelsen kommer, skal det kommenteres, evt. 

tilrettes og godkendes af KR. 

YEGO er glade for at komme ind under korpset. BBU og Korpset skal 

godkende projektbeskrivelsen, da det handler om, at ansøgningen skal 

valideres. COS foreslår to navngivne kandidater til at læse ansøgningen 

igennem, da de har mere erfaring med ansøgninger. AO snakker med YEGO 

om det.  

 

ii. FTU (KA) 
Holder møde i denne weekend. Ikke så meget aktivitet siden sidste KR-møde. 

19 tilmeldte til Roland.  

 

iii. Øksedal (BF) 
De har indkøbt mål til sportspladsen, som er færdigplaneret, ellers intet nyt. 
 

iv. KOM-IT (MN) 
KOMIT har møde d. 16. januar, så der er intet nyt pt. 
 

v. JOTI (MW) 
Intet nyt 
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vi. Roverudvalg (MW): 
Opfordres til at lave flere aktiviteter. Spørge til, hvordan det går 

i udvalget.  

 

a. Kredsledelsessamling 
Vi henvender os til en bred skare. Det kan være svært at give 

menighedsrepræsentanter, forældre og kredsførere noget med hjem. Indholdet 

skal give mening og være inspirerende. Der skal være tid til at udveksle erfaringer 

med andre kredse. Det er vigtigt at få annonceret datoen for kredsledelses-

samlingen i god tid. MN og AO vil gerne være med i planlægningen. BF spørges. 

Planlægges til 25. marts 2017.  

 

b. Spejdernes Lejr  
Ingen større nyheder 

 

c. Kommunikationsplan fra KOM-IT 
BF og MN har arbejdet på planen.  

Positiv omformulering til at fokusere på en målgruppe.  

Det skal pilles ud, at spejderarbejdet skal nytænkes i Chin-menigheder. Der skal 

fokus på, at spejderarbejdet kan gavne i lokalsamfundet/lokalmenigheden.  

Over for andre korps skal det kommunikeres, at vi har korpskontoret og KOM-IT til 

kommunikation og information, som skal kommunikeres ud til resten af korpset.  

 

FaceBook: Der er kommet forslag fra dialogdagen i Regstrup om at lave en intern 

side, som skulle være uden for KR’s rækkevidde. Der er lavet retningslinjer for 

brug af facebooksiden (herefter bruges forkortelsen FB-side). KOM-IT skal 

underrettes om denne interne FB-side. Gruppen skal være lukket og have funktion 

af en opslagstavle. MN informerer Sanne Lund.  

 

Spørgsmålet er, om korpsnyt og opslag på FB-siden overlapper hinanden. AB 

foreslår et møde mellem hende og KOM-IT. Korpsnyt kan være af oplysende 

karakter. Nogle modtagere af Korpsnyt er tilhængere af spejderidéen, men er ikke 

selv aktive spejdere længere.  

AO: Der kan være flere modtagere af Korpsnyt, da kredsførere kan videresende 

Korpsnyt til kredsens førere.  

Langt de fleste af dem, vi ønsker at nå, er på de sociale medier, og derfor kan FB 

være det rette medie. Korpsnyt henvender sig til en ældre aldersgruppe, hvor 

mange af dem er aktive. En del yngre medlemmer modtager også Korpsnyt. Det er 

stadig relevant at have Korpsnyt. Korpsnyt kan være mere fleksibel i forhold til 

korpsets kalender, så man tilstræber at udsende det hver 3. uge.  

FB kan være et bedre kommunikationsmiddel i forhold til nogle aktiviteter for de 

16-22 årige. 
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4. Korpsrådet 

a. Dokument om det praktiske vedr. at sidde i KR 
Rettelser og kommentarer:  

Spejderuniform kan erstattes af et tørklæde eller andet uniformsrelateret tøj, fx t-

shirt.  

I stedet for kommentering, bør der stå godkendes. Hvis et referat ikke kan 

godkendes, så skal der gøres opmærksom på dette.  

Det kan være mere gavnligt med 3 uger i stedet for 2 uger til at godkende et 

referat. Er der tvivl om indholdet, så er det korpsrådsformanden, som skal afklare 

indholdet.  

 

Dokumentet er et rent praktisk arbejdsredskab til dem, som overvejer at stille op 

til KR, samt til dem, som bliver valgt. MN og AO laver de sidste rettelser.  

Der findes også en forretningsorden for korpsrådet. 

  

5. Kredsfokus 

a. Nyt fra kredse 
AO: Odense er med i et organisationsudviklingsforløb, som Odense Kommune 

betaler for. AO gør opmærksom på, at Odense holder 85 års fødselsdag.  

 

b. Kredskonsulent 
Oure har ingen førere. AB har hjulpet dem med en kontakt til en tidligere fører, 

der er positiv over for at hjælpe i et vist omfang.  

Afslutter Oure med et møde den 8. februar.  

Oure er godt repræsenteret på Rolandtræningerne. AB har opbakning til at 

fortsætte konsulentvirksomhed i kredsen efter behov. 

 

I Esbjerg har Frank Korsbro overtaget kassererposten.   

 

Aalborg 1. afsluttes den 22. januar. Det har været et godt forløb. 

 

Evaluering af kredskonsulentordningen:  

Forslag til spørgsmål, som kan stilles til de kredse, som har medvirket i 

konsulentordningen. AB har arbejdet med forskellige forløb, der er tilpasset de 

enkelte kredse, og derfor skal spørgsmålene tilpasses de enkelte forløb.  

Evalueringerne skal bruges til noget, og ikke bare laves, for at blive lavet. De skal 

ikke være uoverskueligt lange eller omfattende. Formålet skal være konkret.  

Kredsene skal ikke overbebyrdes med arbejde, men det er nødvendigt at have 

evalueringer. Det vil være en fordel, hvis det kan gøres telefonisk. 
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ND, COS og MW har mandat til at arbejde videre. 

 

6. Dialogdage 

a. Evaluering (se notater fra hhv. Aalborg og Regstrup) 
Spørgsmål fra Dialogdag i Aalborg:  

1. Skal Roverudvalget og Adventurerace lave børneattester, selvom spejderne er 

over 15/18 år?  

Der bør være børneattester på alle i et udvalg. Det skal indføjes i udvalgenes 

kommissorier. Børneattesten indhentes i forbindelse med godkendelse til et 

udvalg.  

2. Kan Øksedal opdeles i lejemål således at hytten kan lejes uden grund og 

omvendt? Det kan give mening at leje Rolandpladsen ud, da der er toiletter og 

mulighed for læ i Jesperhus, hvis vejret er dårligt. SB kontakter BF om at henvende 

sig til ØKU med accepten af, at der kan ske opdeling af lejemål i grund og hytte. 

ØKU må vende tilbage omkring prisen.  

Responsen er at der generelt er god opbakning til Dialogdagene.  

 

Tilmeldingssystemet: Henrik styrer congressosystemet, og AB får en liste over 

hvem, der deltager og hvor. Der spørges til om, om listen kan opdeles således, at 

det fremgår af tilmeldingslisten på hjemmesiden, hvem der er tilmeldt hvor. 

Planlæggerne bag arrangementet bør også få en liste over hvem, der deltager 

hvor. Ligeledes skal der i tilmeldingsfolderen være skrevet et minimumstal for 

gennemførelse af arrangementet.  

 

Flere sjællandske kredse har meddelt, at de gerne ville have en papirtilmeldinger 

o.lign. Dette har alle kunnet bestille hos AB ind til nu. Der er opbakning til, at AB 

fortsætter med at gøre opmærksom på muligheden for bestilling af 

papirtilmelding o.lign. i sine mails.  

 

7. Økonomi 

a. Regnskab 2015 
Der mangler et enkelt svar, som kan koste 65.000 kr. YEGO har ikke fået deres 

penge, så spørgsmålet er, om de skal have penge i 2015 eller 2016. Ulla er ved at 

undersøge sagen hos BBU. Lodseddelsalget viser en lille indtægt til korpset på 

næsten 3.000 kr.  

Mobilepay er gratis for velgørende organisationer.  

Folk har været bedre til at tænke på rejseudgifter, da disse er mindre end 

budgetteret. Udgifterne til internationale arrangementer er væsentlig mindre end 

først budgetteret, hvilket har en konsekvens i en reduceret indtægt i 2016 i form 

af refundering på 75%.  

Der er indkøbt nye t-shirts og uniformer sidste år.  
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Årets resultat er et underskud på næsten 20.000 kr.  

 

b. Godkendelse af budget 2016-2017 
Tipstilskuddet rettes ned.  

Den internationale udgift er ikke rettet til.  

Drøftelse af forskellige budgetmodeller, hvor medlemstal og kredse varierer. 

Korpsrådet vælger budget, hvor der er under 700 medlemmer, og 19 kredse. Der 

er ikke penge til lejrtilskud til SL2017. 

ND foreslår at nedsætte et økonomiudvalg, som kan påvirke kredsene til at få 

registreret alle deres medlemmer.  

 

c. Gaver der gavner – status samt koordinator for 2016 
AB og Ulla ønsker en koordinator, som kan lette byrden, så det ikke er egne 

familiemedlemmer og venner, som indbetaler i sidste øjeblik.  

SL2017 er hægtet op på, at der sker momskompensation.  

MN: pengene kan bruges til at sende spejdere på fx på SL2017. 

AB: Der er stadig stor opbakning til Rwanda blandt baptistmenigheder.   

Der skal være en koordinator, som laver en flyer, hvor der står, at man selv kan 

vælge, om man vil støtte med gaver der gavner til Spejderhjælpen eller til 

spejdere, som skal på SL2017.  

Koordinatoren kunne være en fra Økonomiudvalget. KR lader det være op til det 

efter førerstævnet nyvalgte KR at bestemme, om der skal nedsættes et 

økonomiudvalg, som blandt andet skal have til opgave at være koordinator på 

Gaver der gavner. Indtil videre vil SB gerne opdatere flyeren om Gaver der gavner, 

og KA læser efterfølgende korrektur på sedlen.  

 

d. Transportudgifter 
KF har forsøgt at sammensætte et dokument omkring fly og tog.  

AO: Man bør overveje at medtage fortæring.  

ND: Rimelige udgifter til mad bør dækkes.  

TK: Kan man sætte en maksimal grænse for, hvad der må bruges på fortæring?  

Der skal ikke sættes beløb på, men der må fortæres inden for rimelighedens 

grænser, såfremt man rejser i spisetiden.  

 

e. Godtgørelse for administration/telefon 
Spørgsmålet er, om personer ud over FU skal have godtgørelse for 

administration/telefon.  

Korpskassereren og FTU-formanden kan også få godtgørelse.  

KR giver FU mandat til at vælge øvrige personer, som de mener skal have 

godtgørelse.  
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8. Nationalt  

a. BUS 
Andreas Højmark er valgt til styrelsen i DUF som næstformand.  

BT har kørt en historie omkring de nye tipsregler, som muligvis betyder, at korpset 

får flere penge.  

 

b. BiD 
Der er ikke sket meget siden november. Korpset er ikke med i arbejdet mellem 

BiD og BBU.  

 

c. Spejderchefgruppen 
Der kommer et forslag til en revideret forretningsorden for Spejderchefgruppen.  

Der er ind til videre stemning for at videreføre turnusordningen på 

formandsposten. Efterspørgsel på information omkring fælleskorpsligt årsmøde. 

Der er ikke kommet program, men det er d. 11. – 12. marts.  

 

9. Internationalt 

a. WAGGGS nyt 
Der forefindes en kandidat, der indstilles af KR til IC’er, hvis vedtægtsændringen 

bliver gennemført på førerstævnet.  

AB: Pia Duebjerg og Peter Krog er muligvis ikke klar over, at der på hjemmesiden 

er en international side, hvor internationale aktiviteter og lejre bliver opslået.  

COS: Det er en samtale, som kan tages med Pia og Peter, og hvis de ikke har lyst til 

at bruge den, så kan den slettes.  

AO: Det er nødvendigt at have et medie, hvor der bliver opslået oplysninger om 

visse aktiviteter og lejre af international karakter.  

ND: Det internationale udvalg vil have 2 formænd, 1 IC’er (PFD) og en vice IC’er 

(DSC).  

SB: Det kan være en god idé at udarbejde et kommissorium for udvalget.  

KF: Et kommissorium kan være for omfattende. Det er mest for at koordinere 

opgaver.  

AB: Vil gerne have en liste over hvem, der er taget af sted til udenlandske 

arrangementer, og hvor de er henne.  

KF: det skal ikke hedde et udvalg. Det internationale udvalg skal ikke sende 

spejdere af sted, men IC’eren skal stadig give AB besked om, hvem der er 

udenlands, og hvornår de er det.  

 

Det er koordineringen, som skal nedskrives/struktureres mellem det 

internationale udvalg, IC’erne og AB.  

Der skal laves en arbejdsbeskrivelse til den internationale gruppe, hvor 

relationerne tydeliggøres. Der er ikke tale om et internationalt udvalg på linje 
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med de øvrige udvalg i korpset, men derimod et forum for spejdere, 

som er med i PFD og DSC. Der er efter korpsets optagelse i DSC 

opstået et behov for et tættere samarbejde mellem korpsets 

repræsentanter i WOSM og WAGGGS, som løses ved nedsættelse af et 

internationalt udvalg.  

ND vil gerne lave en arbejdsbeskrivelse.  

 

b. DSC nyt 
Peter Krog er blevet formand for et 3-personers Mootudvalg til World Scout Moot 

2017, der skal foregå i Island.  

 

c. Kommende internationale arrangementer 
i. Udpegning af deltagere til Europakonference i Oslo, 17-21 juni 2016 

ND, MN og Peter Krogh vælger en person, som skal af sted. Der skal ansøges 

om at komme med.  

Vice-IC’er, IC’er, og spejderchef påregnes at skulle af sted.  

SB foreslår en fra KR. COS vil gerne til Oslo, hvis vicespejderchefen ikke 

kan/har mulighed for det.  

10. Kalender 

a. Korpskalender - ajourføring    
Invitation:  

Velkomst/afsked i DUF: Vi vil gerne støtte op omkring Andreas Højmark. Det sker 

fredag 22. januar kl. 15-17 i DUF: SB sammen med KA, KF og muligvis CS og ND. 

10/2: Fødselsdag i Holbæk: KF, COS og ND kan muligvis deltage.  

26/3: fødselsdag i Lyngby. MN har mulighed for at deltage.  

22/5: fødselsdag i Odense: Korpsrådet sender en mail, da der er korpsrådsmøde 

den søndag.  

 

Vi afventer program for fælleskorpsligt årsmøde. Som udgangspunkt tager 

Korpsrådet hjem lørdag aften.  

 

Skypemøde 23/2 kl. 20.00.  

SB ringer op. Opsamling på førerstævne med kandidater til KR, dirigenter og 

referenter.  

 

11. Nyt fra Korpskontoret 

a. Orientering v/ AB 
Januar er godt fyldt med opgaver både på og uden for kontoret: dialogdag, KR-

møde, statistik, lageroptælling i butik, konsulentbesøg, møde om sekretariat på 

førerstævnet foruden de normale, daglige opgaver. Vi regner med at sætte lås på 

lager-/serverrum. 
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Statistikken ser ud til at være i hus nu, så på mandag skulle de sidste 

skemaer være færdige til udsendelse til COS. 

12. Eventuelt 

Læs gerne beretningen til førerstævnehæftet med fokus på indholdsmæssige mangler 

(ikke stavefejl). 

 

Tølløse, fredag den 8. april 2016 

 

_________________________________ ______________________________________ 

Majvi Weiss, referent   Sarah Basnov, Korpsrådsformand 

 


