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Referat af Korpsrådsmøde 
19.-21. maj 2017, Øksedal 
 
Til stede: Annette Olesen (AO), Bruno Friis (BF), Connie Schneider – deltog delvist (CS), Christine Engel 
Walther (CW), Helene Bolvig Hansen (HH), Inge Burmeister (IB), Majvi Weiss (MW), Mikkel Nilsson (MN), 
Sarah Basnov (SB), Sanne Lund Sørensen (SS),  
Referent: Ann Bidstrup Lebech (AB) – deltager ikke fra pkt. 7 
Gæster lørdag formiddag: Astrid Melkær Andersen og Henrik Andersen, begge KOM-IT. 
 

1. Formalia 
a. Godkendelse af dagsorden 

Punkt f4 og f5 blev tilføjet 
Godkendt 

b. Godkendelse af referat fra KR-møde den 28. april 2017 
Godkendt 
 

2. Førerstævne 2017 - evaluering 
Evalueringsskemaer – se bilag. 
Mange mødte ikke op til deres tjanser: folk følte sig ikke godt nok informeret. Mange, der havde 
opgaver om lørdagen, skulle også lave markedsløb, og mødte derfor ikke op, da de ikke kunne nå 
det.  
Til næste førerstævne skal der informeres bedre om arbejdsopgaver og evt. laves opslag med 
navne på, så man ved, hvem der mangler. Evt. kan opgaverne være delt ud til kredsene på forhånd. 
Det er også muligt, at man kan betale nogle elever for at tage opgaverne. Der kan også stå 
tidspunkter for opgaverne på navneskiltene. 

 
Flere følte, at der manglede tid til lørdagens eftermiddagsprogram. 
 
Man burde måske have sagt, at da vi sluttede tidligere om søndagen, så forventede man, at alle gav 
en hånd med oprydningen. På den anden side, så er aftalen, at det er de lokale kredse, der hjælper 
med oprydningen, så det er måske meget forståeligt, at andre kredse, der kom langvejs fra, skyndte 
sig af sted. 
 
Generel ros til U-18 holdet. KR opfordrer til, at kredsene forbereder sig sammen med de unge og 
førstegangsdeltagere. KR vil overveje at lave en introduktion til førerstævnet, som bliver sendt ud i 
god tid – en folder. Der var megen positiv feedback på lørdag aftens U-18-program – det kunne dog 
godt have startet kl. 22 i stedet for kl. 23. 
 
Festaften: det var godt, men det måtte gerne have varet i lidt længere – man kunne evt. have haft 
spisning under showet. 
 
Markedsløb: der er mange, positive tilbagemeldinger. Flere ville gerne have haft bedre tid til det, 
men deltagerne syntes om konceptet og har udtrykt, at det var dejligt at komme ud. KR vil opfordre 
til, at der ikke står så mange på posterne som fx Joti og FTU havde – de skal hellere deltage i løbet. 
Der kom ikke så mange ting på banen på KR’s post – måske var vi ikke dygtige nok til at underbygge 
eller ”stikke” til folk? 
 



 

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

 

Blandede holdninger til den fleksible deltagertid. Der var ikke mere end 5, der 
benyttede sig af muligheden. Der var dog flere end de 5, der ikke deltog på hele 
stævnet. I forhold til de praktiske opgaver kunne det være smart at vide, om folk 
kom/gik på andre tider end de officielle tider. Næste år fastholdes muligheden for at vælge en eller 
to dage. 
 
Toilet- og badforhold: hus 3 var ikke rengjort. De, som overnattede i klasseværelserne, var ikke 
informerede om, hvor de kunne gå i bad. Hus 0 og hus 5 blev slet ikke brugt – badeværelserne der 
kan evt. bruges til dem, der overnattede i klasseværelserne. 
 
Sekretariatet: KR har modtaget en evaluering fra sekretariatet, som blev vendt. Det vil være en god 
idé, at det er 1-2 eksterne, der er chefer for gruppen, lige som det var i Tølløse sidste år, eller at 
”event” påtager sig sekretariatet. 
 
Nogle har udtrykt, at det var svært at følge med i debatter og afstemninger, og at man ikke fik 
fyldestgørende svar, når man spurgte. KR opfordrer til, at man spørger, indtil man har forstået, eller 
at man på forhånd indsender spørgsmål til de områder, der tages op på førerstævnet, hvis man ikke 
har lyst til at skulle på talerstolen. 
 
MN fik en forespørgsel fra Morten fra KFUM-spejderne: han undrede sig over, at cheferne sad på 
podiet, for hos dem er det kun dirigenterne, der sidder der, da KR i princippet er suspenderet under 
førerstævnet. 
MN foreslår, at det fremover kun er dirigenterne, der sidder der, og at cheferne dermed har 
mulighed for at være i direkte kontakt med resten af KR undervejs.  
Både MW og MN følte, at det var en meget ubehagelig oplevelse at sidde højt hævet over alle og fx 
måtte kigge talerne ind i nakken samt at kunne ”overvåge” hvem der stemte hvad. 
Næste år forsøges det, at cheferne sidder på gulvet sammen med KR. 
 
Strategiværksteder: 
Det var et stort arbejde at komme frem til resultatet, som faktisk ikke helt var, hvad 
fremtidstaskforcen (FT) havde forestillet sig, hvilket bare kan opfattes som, at den demokratiske 
proces hele tiden er i gang, og at man rykker sig, når man diskuterer. Det var et presset forløb, men 
FT ville også gerne nå meget, så sådan var det nødt til at være. 
Mange har siden udtrykt bekymring for, at det går for stærkt. I den forbindelse skulle KR have sagt 
tydeligt, at implementeringen af strategien er noget, der skal arbejdes videre med. 
Konceptet oplevedes lidt for kompliceret – grænserne for, hvad man måtte i de sætninger, der 
skulle udformes, var for snævre. 
Tidsmæssigt var det for presset om lørdagen. Formalia om søndagen var meget kompliceret for 
mange at forstå. Det resulterede så til gengæld i, at der kom gang i debatten. 
 
Vaarst har opfordret til, at der er information om førerstævneindsamlingen i førerstævnehæftet – 
god idé, som tages til efterretning. I år blev det kun nævnt i informationsbrevene, der er sendt ud 
til alle kredse. I den forbindelse opfordres YEGO om at komme med et konkret projekt, som 
pengene skal bruges til. 
 
KR nedsætter igennem Event igen en projektgruppe til Førerstævnet 2018, og korpsrådet 
orienteres om gruppedeltagerne. Event er allerede i gang med at snakke med nogle, der kunne 
være interesserede i at deltage næste år. 
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Man kan nemt blive ensom i fællesskabet, hvis man fx er den eneste fra sin kreds, 
der er med, og man ikke selv er udfarende – det matcher ikke med det, vi siger om 
os selv vedrørende fællesskab/kammeratskab. Hvad kan vi gøre for, at alle kommer 
hjem med en oplevelse af, at man har været en del af et fællesskab på førerstævnet? Forslag: Vi 
kan indføre gennemgående patruljer på tværs af kredse eller andre ting, der gør, at man mere 
naturligt kommer hinanden ved. Det kan være patruljer, der tager sig af de løbende 
arbejdsopgaver, spiser sammen osv. Det er måske ikke helt dumt at inddele patruljerne efter alder. 
 

3. Nyt fra styregrupper 
a. KomIT 

På Førerstævnet fik udvalget mange gode idéer, de kan arbejde videre med – bl.a. et 
genoptryk af Scout Style trøjerne. 
 
Hjemmeside 
Astrid, KomIT, præsenterede et forslag til en ny hjemmeside, som bliver lavet hos et 
Aalborg-firma, og med en sådan løsning vil KomIT få frigivet ressourcer til at fokusere på 
opsætning af hjemmeside og på kommunikationsdelen, da de så ikke længere vil skulle 
brug tid på de tekniske dele. 
 
KR ønsker en fremtidssikret løsning, og der skal laves en økonomisk ramme, som KomIT 
skal administrere - dette tilbud er dyrt, men hvad er realistisk, og kan vi nedsætte 
ambitionsniveauet? Hvis vi ikke køber alle dele af tilbuddet kan vi måske ramme en pris, 
der vil passe til os. Det skal overvejes, om der kunne fundraises midler til dette område. 
 
Der foreligger også et andet tilbud. I dette tilbud ligger der ingen support, og flere af de 
områder, der er behov for er heller ikke med. En del af disse behov var tilbudsgiverne ikke 
bekendte med, da de skrev tilbuddet. 
 
Der er bred enighed om, at der ikke er penge til et nyt system i år, da vi allerede 
budgetterer med stort underskud. Derfor skal der bruges tid på at indhente andre tilbud, 
der kan tages stilling til i forhold til budgettet for 2018. KR mener, at det er KomIT, der er 
specialisterne og dermed dem, der skal vejlede os frem til den rette løsning. 
 
PR-hæftet, der blev udgivet på førerstævnet, blev revet væk, og KomIT ønsker et revideret 
genoptryk snarest. Ønsker til ændringer i PR-hæftet sendes til KomIT snarest muligt.  
Indmeldingsblanket i PR-hæftet: den skal fortsat være med inkl. tilladelse til foto. Ønsker 
kredsene en anden blanket, er de velkomne til at sætte deres egen ind. Måske kan 
blanketten være i løs form, så kredsene kan udskifte den med egen blanket, hvis det 
ønskes. 
Titel på hæftet: ”Spejder – et xxx til dit barn”. (xxx= et værdiladet ord) 
Vores vision skal skrives ind i folderen. 
 
Se i øvrigt bilag. 
 

b. Event  
 
Næste Førerstævne 2018 – ligger stadig under Eventtstyregruppen. Er i øvrigt behandlet 
under punkt 2. 
 
Roverudvalget: Udvalget leder fortsat efter medlemmer og flere hjælpere til udvalget.   



 

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

 

 
Joti: intet nyt. 
 
Dialogdag 2018: Vi skal snart i gang med at tænke på dagen. Forslag om, at korpsets udvalg 
ikke skal fremlægge i plenum, men at de i stedet kan gøre noget lignende markedsløbet på 
førerstævnet. 
 
Hvad tænker vi om et BaptistspejderEvent? Det kunne være en del af strategiarbejdet, og 
det skal være målrette spejderne. Et døgn- eller weekendarrangement for hele korpset. 

 
c. Udvikling 

FTU: havde et rigtig godt Førerstævne, var synlige med deres postkort, begejstrede på 
deres post på markedsløbet og markerede sig fint i debatten. 3 fantastiske nyheder: 

i. Efter bare en uge med åben tilmelding til Specialførertræningen er der allerede 14 
tilmeldte. 

ii. 3 kompetente trænere er meget tæt på at sige ja til at være stab på 
Gilwelltræningen, og mange har ytret ønske om at deltage. 

iii. Ca. 50 personer på Førerstævnet afleverede et postkort med tilsagn om at ville 
være med i FTU’s arbejde. 

Arbejdet med FTU’s vision ”Synlighed og begejstring” bærer frugt, og udvalget føler sig fyldt 
med energi og motivation til det kommende arbejde. 
FTU ønsker, at rammerne for et markedsløb på Førerstævnet skal være klare og til at regne 
med. De foreslår, at man inddeler patruljerne efter alder, da man oftest vil være i 
interessefællesskab med jævnaldrende. 
 
AdventureRace: MN har talt med Nille om, hvor AR ligger i forhold til FTU: de får et fast 
beløb, som de skal administrere, arbejder selvstændigt, men de sorterer fortsat under FTU. 
Overvejelser om, at AR måske skal være et event, men det sker ikke foreløbigt. 
AR i efteråret er flyttet til foråret. 
 
Fremtidstaskforce: Udvalget er interesseret i at arbejde videre, hvis KR ønsker det. 
 

d. Kredsudvikling 
Forslag om at lave endnu en inspirationsdag i efteråret. 
Nogle kredse mener ikke, at familiespejd er en enhed i korpset, og derfor bliver de ikke 
indmeldt i korpset. Familiespejd er en del af korpsets arbejdsgrene, og det skal skrives ud til 
kredsene. 
 

4. Evaluering af mødeform og arbejdsform (styregrupper) i KR 
Den nye mødeform med flere skypemøder frem for fysiske møder er godt modtaget i KR. Det er 
positivt, da vi fysisk er spredt i hele landet, men vi stadig kan mødes ofte. Vi har også sparet korpset 
for en del penge, der ellers har været anvendt på mødeudgifter/transport. Skypemøderne er ikke 
velegnede til lange dagsordener og lange debatter. Det aftales at planlægge et fysisk møde mere 
årligt. 

 
Styregrupperne fungerer godt. Der er stadig gråzoner omkring enkelte opgaver, der kan falde ind 
under flere styregrupper. Vi må her se på, hvilken styregruppe, der på det enkelte tidspunkt har 
ressourcer til at påtage sig opgaven. Debat om, om der skal være flere styregrupper eller måske 
færre. Vi har været i gang med styregrupperne i et år og for at det ikke skal blive for forvirrende for 
både os, udvalg og kredse, så fortsætter vi med de nuværende styregrupper. Vi mener også, at 
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disse grupper stadig er dækkende for, hvad vi i Korpsrådet prioriterer og arbejder 
med. 
 

5. Ny Strategi, hvordan kommer vi i gang? 
KR drøftede indgangsvinklen på arbejdet med den ny strategi. Punktet blev til dels lagt sammen 
med punkt 6. Den foreløbige plan er således at få indhentet tilbud på hvordan en strategi 
implementeres bedst i praksis.  Disse tilbud drøftes på et senere KR-møde.   

 
Se i øvrigt bilag til punkt 5. 
 
Plan: 
Der skal være fem niveauer i strategiudrulningen: 
Niveau 1: Førerstævnerne til at implementerer tilltag 
Niveau 2: KR til at lægge forslag frem til førerstævne, samt til at tage debatter om stratetiske tiltag 
Niveau 3: Udviklingsstyregruppe/strategistyregruppe til at følge op på strategiimplementeringen 
Niveau 4: Kredse til at være med til at udfolde strategi 
Niveau 5: Korpsudvalg til at være med til at udfolde strategigen 
 
Planen er følgende: 

 KR nedsætter inden den 1/8 en Styregruppe bestående af Udviklingstyregruppen samt nogle 
eksterne, gerne fra Udviklingstaskforce 

 Styregruppen skal lave en handlingsplan inden KR mødet i november og begynde at arbejde 
med hvilke forslag, der skal lægges frem til førerstævnet næste år 

 Styregruppen skal også lave et oplæg til fællesudvalgsweekenden i oktober 

 KR skal på kredsbesøg i løbet af august og september 

 Dialogdag skal bruges til at diskutere, hvad der skal implementeres i korpset 

 Baptistspejderevent til september 2018, der skal samle korpset om et fælles mål om at gøre 
korpset stærkere. 

 
Interessent analyse 
Der blev lavet en analyse af, hvem der skulle være mest i fokus i strategiarbejdet og dem, der har 
højest interesse og indflydelse. Ud fra dette er KR, kredse og divisioner de mest centrale.  
Dernæst er det FTU’s opgave at implementere strategien i træningerne, IU’s opgave at være med til 
at komme med input fra verdensorganisationerne, KOMIT’s opgave at formidle strategien samt 
kredsrådenes opgave at få den lokale forankring og udvikling sat i gang. 

 
6. Ny Strategi – plan for hvad der skal ske hvornår og hvem der skal besøge kredse mv. 

Se punkt 5. 
Kredse skal besøges i august og september 2017. Hele KR deltager så vidt muligt i besøgsrunden. 
AO skriver ud til kredsene og laver en besøgsplan. 
 

7. Fremtidens organisering af Korpskontoret samt korpskonsulent løsning  

Opgaver på korpskontoret blev gennemgået for at skabe overblik over disse og det tidsmæssige 

forbrug. Der blev fundet frem til forslag for fleksible løsninger, som vi arbejder videre med.  

Økonomistyregruppen fik til opgave efter førerstævnet at finde eksterne konsulenter. 

Majvi har haft kontakt med et konsulentfirma, som blandt andet har fokus på blandt andet 

ledelsesstruktur, Bruno har haft kontakt med en der hedder Thomas med indgangsvinklen – I skal 

ud til grupperne, vi skal ud lokalt. Han har arbejdet/lavet forløb med DGI. Han forestiller sig, at han 
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kunne komme med ud til eksempelvis 5 grupper – som et pilotprojekt. Thomas 

mener, at det er de helt unge spejdere, vi skal have fat på. 

 

Ann er også kommet med et bud på hvad der skal til for, at vi vækster. Fokus på at opstarte nye 

kredse (bilag 7.a). 

 

Det blev besluttet at sætte et lavere beløb under de nuværende udgifter til korpssekretær, dvs. i 

omegnen af 200.000 til 250.000 kr. til sekretær samt 100.000-150.000 af til konsulent. Så må 

forhandlingerne vise, om vi kan få noget fornuftigt inden for denne ramme. Med dette vil det også 

give en besparelse på udgifter, som kan blive nødvendigt at finde, hvis korpset ikke når de 700 

spejdere under 30 år i 2018. 

Opgaver for os som KR: 

o Kredsfokus: kontakt til kredse før sommeren om besøg i slutningen af august, september 

og 1. uge i oktober. Ansvarlig AO.  

o Økonomi: Arbejde videre med mulige scenarier – ansvarlig BF og CS, inden skypemøde den 

19/6 

o FU: 

 Svar til Hollufgårdspejderne – ansvarlig MN i uge 21 

 Kommunikationsplan påbegyndes til kredse og udvalg – IB i juni 

 
8. Eventuelt 

a. Orientering om mødet til korpsnyt og web – SB skriver. 
b. Lejrforkyndere på SL2017 – Mail fra Signe Lund Christensen om, at der ikke er tilmeldt 

lejrforkyndere fra DBS. Da KR er vidende om flere præster eller sidestillede, der er tilmeldt 
lejren, tror vi, at dette skyldes en forkert registrering. IB skriver til kredsene om dette og 
svarer Signe. 

c. Folkemøde: Hvis CS ikke kan deltage på hele folkemødet, hvem sender vi så? Det er vigtigt, 
at vi sender en repræsentant. Muligheder blev vendt, og vi arbejder videre med disse. 

d. Datoer for KR’s møder det næste år blev fastlagt. Dato for fællesudvalgsweekend kan 
allerede nu meldes ud til udvalgene. IB er ansvarlig for dette. 
19. juni – skypemøde kl. 20.30 
2. sep. – dagsmøde på Sjælland 
6.-8. okt. – fællesudvalgsweekend på Øksedal 
27. nov. – skypemøde kl. 20.30 
13. jan. – Dialogdag 
26.-28. jan. – Fælles weekend med BID og BBU i Viggahus – Gilderne inviteres 
26. feb. – skypemøde kl. 20.30 
Spejdernes årsmøde (dato ikke fastlagt endnu) 
13. april – KR-møde inden fredag inden førerstævnet 
13.-15. april – førerstævne i Rebild 
25.-27. maj – KR-møde på Øksedal 


