Referat af KR-skypemøde
Mandag den 19. juni 2017
Til stede: Connie Schneider (CS), Inge Burmeister (IB), Mikkel Nilsson (MN), Bruno
Friis (BF), Helene Bolvig Hansen (HH), Sanne Lund Sørensen (SS), Annette Olesen
(AO)
Afbud: Sarah Basnov (SB), Majvi Weiss (MW), Ann Bidstrup Lebech (AB), Christine
Engel Walther (CW)
1. Formalia
a. Godkendelse af dagsorden
Ændringer påføres ved punktet.
b. Godkendelse af referat fra KR-møde 19.-21. maj 2017
Afventer, da flere ikke har nået at gennemlæse. IB følger op.
2. Førerstævne 2017
a. Opsamling på førerstævnet
Der blev evalueret på sidste korpsrådsmøde, event gruppen er i gang
med at nedsætte en projektgruppe til 2018.
Der er skrevet en lille rapport for 2017, mangler regnskabsresultat.
Rapporten ligger i dropboxen.
b. Godkendelse af referat
Punktet udgår. Da det er dirigenter, chefer og formand der
underskriver. Korpsrådet har derefter tid til kommentarer.
3. Endelig beslutning på ønske fra SPEJDERNE om at bidrage med
yderligere 20.000 DKK til Ungdomsøen
a. Hvad beslutter vi?
Vi bakker op om det og har forståelse for at det kommer.
Vi har ikke økonomisk mulighed for at yde mere nu.
Tages med når vi ser på næste periodes budget, om der er mulighed for
at bidrage med mere.
MN svarer på henvendelsen.
4. Implementering af ny strategi
a. Punkter til beslutning fra styregrupper
Udviklingsstyregruppen ændres til en strategistyregruppe, og vi vil
forsøge at finde yderligere medlemmer uden for KR til gruppen.
Gruppen skal afholde skype møde og SS indkalder.
Kredsbesøg
Der ligger et oplæg til et informationsbrev. Eventuelle rettelser og
kommentarer skrives senest fredag den 23. juni. AO sender brevet ud.
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Skema over besøgsrunde ligger i dropboxen. Man melder ind på
alle de besøg, man har mulighed for at deltage i ved at skrive +
eller ÷ ud for kredsene, og så fordeler vi. AO opdaterer listen og
kontakter kredsene.
Vi ønsker at besøge hver enkelt kreds.
5.

Nyt fra styregruppe
Kredsudvikling
- Korpskontingent for familiespejd: skal vi se på en kontingentsats
specielt for familiespejd, evt. også andre grupper?
Vi tager punktet med på besøgsrunden, vi skal undersøge om det er et
reelt problem, at korpskontingentbeløbet er ens for alle. Det er vigtigt
at understrege, at et lavere korpskontingent for visse grupper vil skulle
kompenseres andre steder i budgettet.
Event
- styregruppen nedsætter en projektgruppe til førerstævne 2018, hvor
det første møde afholdes i september. MN vil gerne hjælpe U18 med
information om ”hvad førerstævne/forhandlingerne er” fredag aften før
stævnet. Kredsene opfordres til at snakke med deres unge fører om
procedurer, forhandlinger o.s.v.
- Styregruppen arbejder også med roverudvalget om at finde nye
medlemmer til udvalget - det er en udfordring for udvalget, at der i
øjeblikket kun er 3 medlemmer.
Udvikling
- Rolandlejren er flyttet til efterårsferien p.g.a. sygdom.
- Specialførertræningsansvarlige har afholdt deres første møde. Der er
tilmeldt 17 deltagere, og der er planlagt datoer for weekender:
september og november 2017 og januar + marts 2018. Desuden
består træningen af en ekstern træning/kursus og afsluttes i Kristi
himmelfartsferien 2018.

6.

Begrundelse/uddybning fra AB vedr. dokumentet omkring
fremtidig konsulentordning
Dokumentet blev brugt til debatten under mødet i maj, så der var ingen
kommentarer til dette møde. Opstår der spørgsmål, så snak eller skriv til
AB.

7.

Eventuelt
Korpsrådsmødet den 2. sept. 2017 afholdes på Ungdomsøen kl. 9.30 til
19.00. Vi slutter med lidt social hygge og aftensmad. Punkter til dagsorden
sendes til IB.
Spejdernes Lejr: Der er reception torsdag kl. 14.00, hvor KR deltager.
KR planlægger en ”hyggebesøgsrunde” - CS laver en plan, så alle kredse
får et besøg. MN, SS, IB, AO og CS er med på hele lejren, BF er med
torsdag, HH er med nogle dage, CW kommer på besøg. SB vil være der
mandag aften og igen fa torsdag aften.
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