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Referat af KR-skypemøde mandag den 22. august 2016 
Til stede: Mikkel Nilsson (MN), Majvi Weiss (MW), Inge Burmeister (IB), Sarah 

Basnov (SB), Sanne Lund Sørensen (SS), Annette Olesen (AO), Christine Engel 

Walther (CW), Connie Schneider (COS), Helene Bolvig Hansen (HH), Ann Bidstrup 

Lebech (AB) 

Afbud: Bruno Friis (BF) 

Gæst under pkt. 2: Niels Dam (ND) 

Mødeleder: IB, Referent: AB 

 Punkt 

1. 

 

Formalia 

a. Godkendelse af dagsorden 

Godkendt med tilføjelse af pkt. 6c 

 

b. Godkendelse af referat fra KR møde 21-22. maj 2016 

Godkendt 

 

c. KR forretningsorden 

Godkendt 

 

 

2.  

 

Nyt fra Spejderne – Niels Dam deltager i dette punkt 

a. Orientering fra Spejdercheferne vedr. proces omkring 

medfinansiering i Spejderne 2017-2020 

Indstilling fra Spejdernes bestyrelse vedrørende fremtidens samarbejde 

i Spejderne blev fremlagt af Niels Dam som repræsentant for DBS i 

Spejdernes Bestyrelse. 

 

b. Debat om scenarier for fremtidens engagement i Spejderne 

Efter en grundig debat om Baptistspejdernes deltagelse i samarbejdet 

hos Spejderne, blev det besluttet at bakke op omkring indstillingen fra 

Spejdernes Bestyrelse. 

 

3.  

 

Ændring af DUF regler 

a. Orientering: Nye vedtægter for lokalforeninger, derfor nye 

standard vedtægter til kredsene 

Den nye 16-årsregel fra DUF gør, at alle medlemmer fra og med 16 år 

skal have valgret og være valgbar til alle poster for at tælle med i 

medlemsopgørelsen i organisationerne/kredsene. 

MN har tilrettet nye standardvedtægter til rundsending til kredsene til 

hjælp i arbejdet med tilretning af kredsenes vedtægter. 

CW: I disse standardvedtægter står der, at alle over 15 år skal have 

valgret. Hvorfor skriver vi 15 år, når DUF anbefaler 16 år? MN: Det gør 

vi, fordi vi i vores korps har vedtaget, at alle spejdere over 15 år har 

valgret og er valgbare til alle poster, så det er bare en videreførelse af 

korpsets vedtægter. 

 

Hvad med børneattester? Skal vi skrive noget om, at man kan 

udelukkes af kredsen, hvis der er en påtegning fra politiet. AO laver et 

forslag til § 11, som sendes ud hurtigst muligt til afstemning via mail. 

 

Beslutning: Godkendelse af standardvedtægter til kredse 
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Godkendt med en tilføjelse om ekskludering af medlemmer uden 

børneattest, der vedtages via mail. 

 

4. Økonomi (5 min) 

a. Orientering om status for forhandling om Medlemsservice 

Der er ikke noget nyt i forhold til opdateringen i dropbox. COS har 

forsøgt at få en dialog med Jan Tolstrup, men han har travlt for tiden, 

så det er ikke lykkedes endnu. 

 

AO: hvad er det, vi får for pengene? Hvad letter vi Henrik (IT) for? 

Prisen er 55.000 om året. 

COS: Henrik vil blive lettet på opsætningen af træninger i congresso. 

Korpset vil få et bedre overblik over medlemmer. Det vil spare 

kredsførerne/-kassererne for den årlige indberetning af medlemmer i 

forbindelse med statistikindsamlingen. 

Der er allerede afsat 30.000 kr. i budgettet til denne post.   

 

5. 

 

Nyt fra styregrupper (10 min) 

a. Orientering: skriftligt fra hver styregruppe – foreligger som 

bilag inden mødet 

IB opfordrer alle til at få lagt bilag i dropbox i god tid – mindst en uge 

før møderne. 

 

Økonomi:  

 

Status fra bilag: 

Der har indtil videre været en ansøgning til puljen på 50.000 kr. Vi har 

besluttet at donere 5.000 kr. til projekt Grønne Hjerte. Styregruppen 

har planer om at lave et indlæg til Korpsnyt om muligheden for 

kredsene for at søge penge fra 50.000 kr.-puljen.  

Derudover arbejder vi videre med Medlemsregistrering. Vi har fået et 

oplæg, som vi arbejder videre ud fra.  

Styregruppen er også i gang med at lægge sidste hånd på en 

tilbudsindhentningsvejledning. Styregruppen ønsker at vende 

vejledningen med korpsets udvalg på fællesudvalgsweekenden.  

ØKU har ingen rettelser til deres kommissorium. 

 

Rettelse til bilag: der er kommet en ansøgning på 20.000 og ikke 

50.000 kr.  

 

Event: 

 

Event har endnu ikke nået at holde møde, men CW har kontaktet 

Roverudvalget for at høre, hvordan det går med deres arbejde: 

Det går godt i udvalget, men da der om kort tid er mandefald, da to af 

udvalgets medlemmer sendes til Rwanda med YEGO, så ønsker de at få 

suppleret udvalget, som lige nu består af 4.Udvalget er meget tilfreds 

med deres forberedelse og indsats på både Førerstævne og Sommerlejr 

på Øksedal. Planlægningen af Roverweekenden går efter planen, hvor 

Frederik Sofussen er kommet med i Staben. 
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Roverudvalget har foreslået, at de kan gå fra 6 til 5 medlemmer, da de 

synes, at det er det rette antal. KR giver Event mandat til at finde de 

manglende medlemmer inden fællesudvalgsweekenden. 

 

Er der nedsat en førerstævneprojektgruppe? Nej, da Event ikke har 

nået at holde møde endnu, er vi ikke kommet så langt, men vi når det 

nok. Er der ønsker og idéer, så giv gerne lyd. 

 

Ekstern: 

 

Status fra bilag: 

Ekstern-gruppen har forsøgt at få styr på alle de små ting der hører 

under gruppen. 

Derudover at samle kommissorier fra IU og Yego (se status nedenfor). 

Yego-udvalget har store problemer med at få de Rwandiske 

ungdomsledere til Danmark (visumproblemer). 

 

Marie Keiding stopper i Spejderhjælpens bestyrelse. Vi skal finde en der 

kan overtage posten. 

 

Kredsfokus 

 

Status fra bilag: 

Gruppen har været samlet en gang, og der er efterfølgende udarbejdet 

et spørgeskema, som er sendt ud til kredse og divisioner. 

Formålet er at få en opdatering fra kredsene og et udgangspunkt for 

emner til kredsledelsesdagen samt fokuspunkter til det videre arbejde i 

styregruppen. 

Brevet skal stå i stedet for den tidligere anvendte telefonopringning til 

kredsene. 

 

Øvrige udvalg: 

 

Status fra IU: 

DSC: Vi starter op efter sommeren i DSC på mandag, hvor mange også 

har fået nye opgaver. Ny formand, næstformand og IC'er, så alt er 

meget nyt lige nu. 

Så info fra DSC er, at vi skal i gang med nye poster, og i løbet af det 

næste halve år skal vi finde en god arbejdsmåde. 

 

Punkter i DSC: 

- Moot 2017 

Vi skal have nedsat nyt Jamboree udvalg til 2019 

Vi går efter et større WOSM event til Danmark i 2017-2018 

Og vi har verdenskonference i 2017 

 

PFD: Vi har første PFD møde d. 6. september hvor vi primært skal 

samle op på Europakonferencen og vores underudvalg. 

 

Status fra YEGO: 

“Vi snakkede om, at det kunne være dejligt at snakke kommissoriet 

igennem med Korpsrådet på fællesudvalgsweekenden ift. de 
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kommentarer, vi tidligere har sendt. Vi har ikke i Yego haft mulighed for 

at snakke det mere igennem over sommeren, men vi synes, at 

fællesudvalgsweekenden er en god mulighed for at få det helt på plads. 

 

En kort opdatering: Vi er ved at sætte projektet TUGUMANE i gang, og 

det går godt. Til gengæld har vi har brugt sommeren på at kæmpe med 

visumansøgninger for vores rwandiske ungdomsledere. De fik afslag på 

visumansøgningen i første omgang, hvorefter vi har sendt en appel til 

ambassaden. Sagen er endnu ikke blevet afgjort, men vi håber stadig, 

at de når at få visum, så de kan komme i næste uge. Vi har under hele 

forløbet været i kontakt med DUF, og de har hjulpet os med at kontakte 

ambassaden. Vi vil selvfølgelig opdatere jer med, hvad der kommer til 

at ske den følgende uge også i tilfælde af, at de rwandiske 

ungdomsledere ikke får mulighed for at komme til Danmark.” 

 

SB: YEGO ringede i går og spurgte, om de måtte bruge deres egne 

penge til deres projekt, da Rwanderne ikke kan komme til Danmark 

p.g.a. problemerne med at få visum, og YEGO derfor forventede, at 

DUF ikke ville give dem det søgte tilskud. Det viser sig, at det ikke 

behøves alligevel, for DUF har valgt fortsat at støtte projektet. 

 

b. Beslutning: Godkendelse af evt. kommissorier  

Der er ikke kommet nogen kommissorier ind til godkendelse. 

Kommissorier færdiggøres til godkendelse på næste KR-møde. 

 

c. Afklaring af evt. uklarheder ift. ny struktur i KR 

FU foreslår, at der vælges en formand/tovholder i hver styregruppe. MN 

udtrykker glæde over, at det ser ud til, at grupperne fungerer. Det blev 

vedtaget, at man skal udpege en tovholder i hver gruppe. 

 

6.  

 

Godkendelse af diverse  

a. Førerstævnereferat 

Der mangler fortsat en underskrift. Ellers ingen kommentarer. 

Godkendt. 

 

b. Vejledning til puljen for udvikling og opstart af projekter 

Godkendt. 

 

c. Godkendelse af standardvedtægter til kredse 

Godkendt med tilføjelsen fra pkt. 3b.  

IB gives mandat til at godkende kredsvedtægter. IB finder en i KR, der 

kan assistere på denne opgave 

 

7. 

 

Orientering og eventuelt  

a. Mødeplan for KR 

IB har lagt en mødeplan i dropbox 

 

Grit og Rasmus har tilbudt deres hjælp i køkkenet på 

fællesudvalgsweekend. AO tager den videre. 
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Tilbud om tur til Island til i første weekend i september – weekend for 

ledelse – NSK. Sparring mellem spejderkorps’ chefer. IB og SS er 

interesserede. MN sender invitationen til KR. 

 

Kredsfokusgruppe: Vil I komme med input til, hvad I forstod ved 

kredsledelsesuddannelse. CW opfordres til at skrive ud og spørge KR-

medlemmerne. 

 

AO: Orienterede om, at der laves joti-weekend i Jylland med 

planlægningsmøde den 29. august 

 

 

 

 

Således opfattet 

Aalborg den. 29. august 2016 

 

__________________________________ ______________________________________ 
Ann Bidstrup Lebech, referent  Inge Burmeister, Korpsrådsformand 

 


