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Referat af Korpsrådsmøde  
21.-22. november 2015, Viggahus 
 
Til stede: Sarah Basnov (SB), Niels Dam (ND), Kathrine Færløv Christensen (KF), Connie 
Schneider (COS), Annette Olesen (AO), Mikkel Nilsson (MN), Teresa Kildelund (TK), Klaus 
Agerskov (KA), Majvi Holck Weiss (MW), Bruno Friis (BF) 
Afbud: Ann Bidstrup Lebech (AB),  
Referent: MW 

 

Punkt 

0. Indledning og 5 fantastiske minutter 
 

1. Formalia 
a. Godkendelse af dagsorden 

BF er kommet hjem og har overtaget kontakten til ØKU. Tilføjelse af punkt 8B 
om samværspolitik. Derudover tilføjes Jimmys forespørgsel om projekt Grønne 

Hjerte under punkt 4a. Tilføjelse af fortæring under punkt 10c. Dagsorden er 
godkendt.  

 
b. Godkendelse af referat fra KR møde 3.-4. oktober 2015 

Vi skal under kredsfokus (punkt 5) vende børneattester. AO giver udtryk for 

forundring, når der i dagsordenen står orientering om børneattester, og det 
resulterer i en vedtagelse.  

Referatet godkendt.  
 

2. Nyt fra Udvalg, Projektgrupper og Eksterne relationer  
a. Status – udvalg og projektgrupper 

i. Yego (AO):  

Til januar 2016 overtager DBS administrationen af YEGO. YEGO får 7.500 
kr. hvert år og 15.000 kr. til studietur ca. hvert 3. år. Vi skal holde fast i, at 

udvalget har en fast kontaktperson til korpset.  
 

ii. FTU (KA) 

Intet nyt siden KR-mødet i oktober.  
 

iii. Øksedal (BF) 
Det er afklaret med ØKU, at rafter osv. kan indgå som en variabel enhed i 
regnskabet på den kommende divisionslejr.  

 
iv. KOM-IT (MN) 

Der er blevet udsendt et oplæg til kommunikationsplan for korpset dagen 
før mødet, som tages op på næste KR-møde. MN og BF ser foreløbig på 
forespørgslen. 

Der er kommet billeder af de ting, som kan købes i webshoppen.  
Central medlemsregistrering: Det, der internt har været lavet i korpset, 

fungerer ikke, og derfor kan de andre korps spørges om, under hvilke vilkår 
(og hvor langt de er i processen) det vil være muligt for vores korps at 
deltage. ND følger op med generalsekretærerne.  
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v. JOTI (MW) 
MW uploader status efter KR-mødet.  

 
vi. Roverudvalget (MW) 

Der er intet nyt.  
 

b. Nyt fra BID  

Fælles orientering og drøftelse med BiD. Drøftelse om integrationsarbejde, som 
vi efter aftale ikke deltager i. BiD var positivt indstillet over for spejdernes idé 

om et programpunkt til Sommerstævnet 2016. SB er tovholder på dette punkt.  
 

c. Nyt fra BUS 

Sanne Lund er delegeret til årets delegeretmøde. Andreas Højmark er opstillet 
til næstformandsposten i DUF’s styrelse igennem DBS og Samraadet.  

 
d. Nyt fra Spejderchefkredsen 

i. Vedtægter for Spejderne: Gennemgang og godkendelse 

KR godkendte vedtægterne.  
Spejdercheferne gav en orientering om nyt fra Spejderchefkredsen.  

  

3. Internationalt 

a. Nyt fra PFD (KF) 
i. Status  

Der er en enkelt kandidat, som er positiv over for opgaven som IC’er, men 

hun er endnu ikke helt afklaret med, om det er en opgave, hun er 
interesseret i at påtage sig.  

Orientering om idéen om et international udvalg i DBS, hvor en 
repræsentant fra WAGGGS og WOSM sidder sammen i et udvalg med 
mulighed for diskutere de internationale opgaver.  

 
b. Nyt fra DSC (ND) 

i. Finde DBS deltager(e) til REfugee REsponse seminar i Kbh., 27-29/11. 
Educational Conference bliver ikke til noget i DK næste år, da WOSM ikke 
har fundet funding.  

REfugee REsponse: vi skal finde en person, som har lyst til at deltage i den 
kommende weekends seminar. ND prøver at prikke mulige deltagere.  

 
Udpege/foreslå DBS-kandidat til næste World Moot udvalg – vi har en 
kandidat. 

DSC vil nedsætte et udvalg til den kommende World Scout Moot. 
Ansøgningsprocessen foregår gennem DSC, så vores kandidat opfordres til 

at søge der.  
 

4. Kredsfokus 
a. Nyt fra kredse, (Kredskontakter og AB) 

Jimmy Singerholms forespørgsel om økonomisk tilskud til ”Grønne hjerte”:  
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Der er en pulje på 9.500 kr. til nye aktiviteter. Der er mange fonde, der også 
kan søges, som gerne vil donere penge til gode formål. Det er også en 

mulighed for at låne penge, som kredsen efterfølgende betaler tilbage.  
 

Børneattester (henvendelse fra Nordjyske Division):  
Der har været en henvendelse fra kredse, som ikke er tilfredse med den 
kommende procedure for indhentelse af børneattester. Nogle kredse vil gerne 

selv indhente børneattesterne og dermed ikke involvere Korpskontoret. Dette 
er bl.a. begrundet i, at det i sidste ende er kredsene selv, der hæfter juridisk 

for, at attesterne er indhentet. KR tog henvendelserne til efterretning og 
besluttede, at det fremadrettet også vil være muligt for kredse selv at indhente 
børneattester. Det skal dog indskærpes, at det er nødvendigt, at der er 

informationspligt i tilfælde af en positiv børneattest, så den øverste 
korpsledelse er informeret og kan håndtere sagen korrekt ved henvendelser. 

COS og KF arbejder på en tilretning af de nuværende retningslinjer.   
 

b. Konsulentordning, (AB) 

Der er valgt ny kredsfører i Esbjerg – Christina Mejer Friis. 
 

c. Evaluering af kredskonsulentordningen (ND, COS) 
Rykkes til arbejdsgruppepunkt. Der skal udarbejdes et interviewskema, som de 
kredse, som har brugt kredskonsulentordningen, skal præsenteres for. Det er 

kun for kredse, som har brugt konsulentordningen. MW tilbyder sin hjælp. ND 
indkalder til første møde. 

 
d. Kredsledelsessamling 2017 – overvejelse vedr. Arbejdsgruppe (ND) 

ND anbefaler, at der allerede nu gøres tanker omkring kredsledelsessamlingen 

i 2017 således, at det kan være lettere for et nyt KR at overtage opgaven.  
AO vil gerne se på de tidligere tilbagemeldinger.  

 
 

5. Hvad vil vi i korpset 
a. Sommerstævne 2016 og efterfølgende år – status (SB) 

KR vil foreslå BiD, at der holdes en workshop for voksne omkring 

spejderarbejdet, og hvad det kan gøre for menigheder. Eventuelt også 
afholdelse af en familiespejd-aktivitet på stævnet.  

Efterfølgende evalueres projektet/workshoppen af KR.  
 

b. Andre ideer  

Der har været tale om at afholde fejde i 2018. Idéen præsenteres for kredsene 
til Dialogdagen.  

Der er mulighed for at spørge både Gilwell og tidligere Gilwellspejdere, om det 
kan være et projekt for dem.  

 

6. Korpsrådet  
a. Struktur – hvem gør hvad (MN, KF, AO): 
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MN orienterer: Tanken er, at én er referatansvarlig, som får referatet efter KR-
mødet, og som grovretter det, så vi ikke tager det i plenum. Herefter sendes 

det til resten af KR, som herefter kan komme med rettelser. Det skal ikke 
være muligt at godkende et referat, når vedkommende ikke har deltaget på 

KR-mødet.  
Det bør meddeles de øvrige KR-medlemmer, at referatet ligger i den 
kommende KR-møde-mappe. ’Grovretteren’ bør være den samme til hvert 

møde, medmindre vedkommende ikke selv kan komme til et KR-møde. MN og 
AO arbejder videre med dokumentet.  

KF grovretter dette referat.  
 
 

i: Hvad vil det sige at sidde i KR 
Dokumentet beskriver, hvilke opgaver der kan være, men er ikke 

udtømmende.  
TK efterspørger, at vi blandt andet bør lave langtidsplanlægning.  
ND: Dokumentet er praktisk orienteret, men egentlig er KR et strategisk 

organ.  
AO orienterer om baggrunden for dokumentet om, hvad det vil sige at 

sidde i KR.  
Det skal være muligt at organisere KR på en måde, så alle bliver 
begejstret for at deltage, og de ressourcer, som KR har, bliver bedst 

muligt udnyttet.  
SB: Man kan uddelegere de områder, som ikke ligger inden for 

vedkommendes spidskompetencer.  
KF: Med titler følger som regel opgaver.  
COS: Ikke alle opgaver kan uddelegeres. Man skal også passe på med at  

  nyvalgte ikke føler sig snydt til noget andet end det, de er valgt til. 
 

ii: Mødestruktur: 
MN orienterer om en ny mulig mødeplan for KR med færre fysiske møder 
og med møder på fx Skype.  

Den nye mødeplan kan betyde, at udvalgsperioderne også kan ændres, 
således at udvalgsmedlemmerne vælges allerede i maj/juni og ikke fra 

oktober, som er proceduren på nuværende tidspunkt.  
Den nye mødeplan giver mulighed for, at der er en dagsorden til hvert af 

de 2 typer af KR-møder.  
Det foreslås, at KR-mødeplanen følger spejderåret og starter med 
førerstævnet 2 uger efter påske.  

 

7. Vedtægtsændringer vedr. IC’er 

a. Forslag til vedtægtsændring 
Der foreslås en ændring af vedtægterne på Førerstævnet, således at IC’erens 

rolle tages ud af vedtægterne. KF orienterede om dette, og KR bakkede op. 
Det foreslås samtidig, at KR nedsættes til 10 medlemmer inkl. de navngivne 
titler. 
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8. Arbejdsgrupper 
A: Arbejdsgrupper 

a. Førerstævne 2016: Der er styr på de fleste koordinatorer - der mangler kun en 
hovedkoordinator. Der er to kompetente, der kan spørges. BF og MN vil gerne 

sidde med i førerstævneudvalget fra KR.  
b. Kommunikationsplan fra KOM-IT: BF og MN  
c. Evaluering: ND, COS og MW 

d. Børneattester: KF og COS 
e. Dialogdag januar 2016:  

Der er lavet et program, og det er sendt ud.  
Programmet ligger mere detaljeret i dropboxen.  
 

B: Samværspolitik: På sidste KR-møde blev samværspolitikken færdigbehandlet. Den 
skal præsenteres på dialogdagen.  

 
 

9. Kalender 
a. Korpskalender  

KR-mødet i januar ændres fra Aalborg til København, da transport er lettere til 

Sjælland på grund af flyafgange.  
 

10. Økonomi 
a. Opdateret økonomisk oversigt (COS) 

COS fortæller, at vi højst sandsynlig lander omkring 0 for 2015. Der har været 
færre møder og internationale arrangementer. Der er nogle møder og rejser 
der ikke er afregnet, heriblandt er ikke alle Jamboree-udgifter afregnet.  

Mht. tipstilskud kan spejderne stå som indmeldte pr. 31. december, selvom de 
er stoppet tidligere på året, hvis spejderen og dennes forældre er orienteret 

om, at spejderen bliver slettet pr. 1. januar i det følgende år. Der opkræves 
ikke korpskontingent efter DUF-skemaet, men efter et internt skema. 
 

b. Budget 2015 og 2016 (COS) 
COS orienterer om budgettet: KR kommer ikke med forslag om lotteri i 2017  

Indtægter: Der kommer nye tipsregler, men først fra omkring 2017 eller 2018. 
Spejderne som helhed få gavn af disse nye regler, men det kan have 
betydning for DBS i negativ retning, hvis en kreds lukker i en storkreds.  

I § 44-tilskud har vi fået mere end forventet.  
Udgifter: The Academy kan KR-medlemmer også få gavn af udover FTU. 

Posten sættes op fra 10.000 kr. til 15.000 kr. 
En ny introfolder om Baptistspejdere ligger under budgetposten 
”Kommunikation og PR”. Denne post hæves, når KR ønsker noget sat i 

produktion, således det ikke går ud over udvalgets normale budget. 
Under note 8: Vi vil gerne se en regnskabsopstilling for spejderhjælpen. AB 

sørger for dette. ND kontakter AB. 
Som det ser ud på nuværende tidspunkt, er der i 2016 chance for et mindre 
overskud, men et stort underskud ud fra nuværende aktiviteter på ca. 170.000 

kr. i 2017.  
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Allerede nu er der snak om mulige korpsaktiviteter i 2018 og 2020, og her skal 
der kommunikeres med blandt andet andre udvalg, så de ikke planlægger 

store (og dyre) træninger samme år.  
 

Orientering om likviditetsbudgettet og hvorledes økonomien vil se ud med 
henholdsvis over og under 700 spejdere under 30 år over de næste 10 år. 
 

YEGO v/AO: Har vi 100.000 kr. til at lægge ud til et YEGO-projekt, som BBU 
tidligere har gjort. COS tilkendegiver at DBS godt kan lægge ud. 

 
c. Transportudgifter og fortæring(KF) 

Ønsket er et dokument omkring transportudgifter og fortæring, som skal være 

synligt i korpset og i udvalgene, så alle kan følge disse retningslinjer. KF laver 
et udkast/oplæg, som skal gennemgås på næste KR-møde. 

 
 

11. Eventuelt 
ND skriver til korpsnyt. 
COS vil gerne, at vi bliver bedre til at svare på mails og uploade bilag i dropboxen. 

Generelle spørgsmål svarer SB på.  
 

Spejdernes Lejr: Pia Duebjerg fortalte om strukturen i Spejdernes Lejr og 
underrettede blandt andet KR om den alkoholpolitik, der er blevet udarbejdet. 
Politikken går ud på, at børn skal føle sig trygge og ikke opleve berusede personer. 

Alkohol må kun indtages i voksenområdet. 

 
 
 


