
 

REFERAT AF KORPSRÅDSMØDE LØRDAG DEN 24. JANUAR 

2015 I ÅRHUS 

 

Deltagere: Sarah Basnov (SB), Niels Dam (ND), Klaus Agerskov (KA), Mikkel Nilsson 

(MN), Teresa Kildelund (TK), Majvi Weiss (MW), Connie Schneider (COS), Annette 

Olesen (AO), Christine Strøm (CHS) 

Afbud: Bruno Friis (BF), Kathrine Færløv Christensen (KC) 

Referent: Ann Bidstrup Lebech (AB) 

 

0. Indledning og 5 fantastiske minutter 

Gode historier blev delt. 

 

1. Formalia 

a. Godkendelse af dagsorden 

Godkendt. 

 

b. Godkendelse af referat fra KR møde 28.-30. november 2014 

Godkendt med kommentarer om, at der i fremtiden ikke udelukkende 

henvises til bilag, men altid står en sætning, der giver et fingerpeg om, 

hvad der har været debatteret eller præsenteret. 

Der skal en fastere ramme omkring godkendelsesprocessen: 

- AB sender så vidt muligt referatet ud mandagen efter et KR-møde 

- Referatet i dropbox kan rettes direkte for grammatiske fejl og slåfejl 

- Rettelser til punkter sendes i mail til AB 

I fremtiden nummererer Sarah bilag i dropbox, så de passer til 

dagsordenen. 

 

2. Førerstævne 2015 

a. Godkendelse af program 

Godkendt. 

 

b. Godkendelse af budget 

Budget af 10. dec. blev godkendt efter, at deltagerantallet blev justeret 

til 120 deltagere og med et deltagergebyr på 395,- kr. 

 

c. Forretningsorden 

FU kigger på dette punkt på næste FU-møde i februar. SB: der er en 

konflikt i forhold til, at der skal indvarsles til Førerstævne senest 2 mdr. 

før stævnet, og samtidig er indleveringsfristen for forslag også 2. mdr. 

før stævnet. Der skal kigges på varslingsfristen, som evt. skal justeres. 



 

d. Godkendelse af dagsorden 

Godkendt. 

 

e. Skriftlig beretning – kommentering 

Beretningen blev kommenteret, suppleret og rettet for småfejl. 

 

f. Vedtægtsændringer – har vi nogle?  

Pt ingen. 

 

g. Valg – formelt mangler KR ét medlem 

Alle er velkomne til at finde egnede kandidater – det vil være spændende 

med kampvalg. 

 

h. Forslag – har vi hørt om nogle forslag? 

Det vides, at der kommer forslag til Førerstævnet fra Dialogdagen og fra 

kredse. 

Der udsendes et ekstraordinært korpsnyt med deadline for indsendelse af 

forslag. Indkomne forslag drøftes af KR den 7. marts. 

 

i. Næste Førerstævne 

8.-10. april 2016 evt. i Tølløse med en projektgruppe. KR inviterer. SB 

kontakter skolen for at lave en forhåndsreservering. 

 

j. Dirigenter 

Trine Engbo Sørensen har sagt ja. 

Søren Bøgh spørges og har efterfølgende takket ja. 

 

k. Referenter 

AO spørger Inge Burmeister, som efterfølgende har takket ja. 

Der mangler en. 

 

3. Nyt fra udvalg, projektgrupper og repræsentationer 

a. Status – udvalg og projektgrupper 

 

i. Yego (AO) 

YegoTeamet melder, at deres studietur til Rwanda til sommer 

bliver til noget, og at de glæder sig rigtig meget til den. 

BBU har spurgt, om DBS vil overtage administrationen af YEGO 

fremover. DBS vil spørge BiD, om Ulla har luft til at kunne købes 

fri til at varetage økonomiadministrationen. FU er blevet givet 



 

mandat til at arbejde videre med dette. 

ii. FTU (KA) 

FTU har netop afholdt weekend for udvalget og alle stabene til de 

forskellige træninger. Når referatet fra deres møde foreligger, 

bliver det sendt rundt. 

Det var en god weekend hvor mange punkter blev nået - dog ikke 

hele dagsordenen.  

FTU vil fremadrettet prøve at arbejde via PODIO, for på den måde 

at kunne styre de enkelte træninger bedre, og samtid er der blevet 

defineret en klar kommunikationsvej for de enkelte træninger, så 

stabene kun har en kontakt i FTU - dette burde give hurtigere 

respons samt færre fejl. 

På weekenden var der et møde mellem Jesper Bøttcher, Tue 

Sandbæk Bro-Hansen og Henrik Andersen (KOMITU) omkring den 

nye designprofil. Der er aftalt et yderligere møde, når korpsets nye 

designprofil er helt færdig, for at få FTU’s design til at fremstå 

særegent men med et tydeligt tilhørsforhold til DBS. 

 

Der er tvivl om hvorvidt kommissorierne til de forskellige 

træninger skal godkendes af FTU eller KR? 

Det er FTU, der godkender træningskommissorier. 

 

Det har påvirket FTU-weekenden, at dialogdagene er blevet lagt i 

starten af januar, da det er meget for en del deltagere at afsætte 

to weekender i træk til spejderarbejdet. 

 

Adventurerace er kommet med helt ind som en af korpsets 

træninger, og i den forbindelse er FTU blevet opmærksom på nogle 

udfordringer i budgettet.  

 

iii. Øksedal (COS) 

Der har været problemer med varmepumpen, og der er blevet 

afsat yderligere 10.000 kr. i budgettet til at få ordnet denne 

uforudsete udgift. 

Vendelbo Divison har besluttet, at Øksedal får 30.000,- kr. af 

overskuddet fra Sommerlejren 2014. 

 

iv. KOM-IT (MN) 

Hjemmeside 

Målet var inden jul, men det var desværre ikke muligt, pga. at der 



 

stadig mangler lidt teknik og lidt design tilpasninger. Dette har der 

ikke været tid til, da udvalget har haft en masse andre opgaver 

bl.a. en redigering af den nye designmanual. Foran ligger en større 

opgave med at layoute førerstævnehæftet, så lige pt ønsker 

udvalget ikke at give en endelig dato for lancering af 

hjemmesiden. 

Alt, der skal lægges på hjemmesiden og dermed slås op på 

facebook, skal sendes til webredaktionen@dbs.dk.  

 

Udkast til designmanual 

Henning Aardestrup har været behjælpelig med at lave en tilrettet 

designmanual, som kan bruges til alle korpsets publikationer og 

hjemmesidelayout fremover. I denne manual ligger det nye logo, 

som er godkendt af Henning (der oprindeligt tegnede logoet) samt 

vejledninger til, hvordan dette kan bruges. Denne manual vil 

KOMIT tage op til vedtagelse på det kommende udvalgsmøde, og 

planen er herfra at benytte den og konsekvensoprette alle 

brevhoveder/brevpapir/kuverter efter dette. 

 

Merchandise  

Udvalget arbejder med at gøre forskellige koncepter klar til 

præsentation på førerstævnet. 

 

Næste møde 

Der bliver afholdt møde i udvalget lørdag d.  28/2 2015 

KR ønsker mulighed for at kigge hjemmesiden igennem i 

samarbejde med KOMITU, inden den bliver lanceret. 

Korpsarrangementer skal lægges på korpsets FB-side og ikke kun 

på en kreds’ – fx Førerstævnet, der kun ligger på Holbæks side.  

 

v. JOTI (TK) 

Her i januar holdes det første planlægningsmøde hvor 

markedsboden til Førerstævnet og anden PR står på dagsordenen. 

Der er ikke udarbejdet et regnskab for JOTI-weekenden 2014, da 

alle bilag er sendt til KK. Der udarbejdes budget for 2015. 

 

b. Kredsledelsessamling – har vi fundet en FTU-repræsentant? 

Der er ikke fundet en FTU-repræsentant. MN taler med Jesper Bøttcher. 

 



 

Tema: Spejder gør en forskel. 

Man vil gerne give kredsledelserne noget med hjem om, hvordan man i 

det offentlige rum udskiller sig fra mængden af andre fritidstilbud. Der 

bliver inviteret eksterne til at holde forskellige oplæg. 

 

MN ønsker en suppleant for BF (Pt i Brasilien) i planlægningsarbejdet. KA 

træder ind på posten. 

 

Husk at der skal annonceres for samlingen i god tid – i juni. 

 

KR har besluttet, at samlingen kun ligger på 1 dag, og at den foregår på 

Øksedal. 

 

c. Central medlemsregistrering 

Systemet kørte ned, samtidig med at Kenneth Yrke gik i gang med at 

bruge det, og firmaet bag var så længe om at svare på henvendelse, at 

den videre proces gik i stå. De har nu fået svar. 

 

De andre korps er i gang med at beskrive ønsker til et fælles 

medlemssystem og vil bede 3 firmaer om et bud på det videre forløb, 

hvorefter et firma vælges til at udvikle systemet. ND får en status fra 

generalsekretæren hos De grønne pigespejdere og formidler videre til 

Kenneth Yrke og Henrik Andersen. Det fælles system skal meget gerne 

være klar til brug i forbindelse med tilmeldingen til SL 2017. Økonomien 

er endnu ukendt. 

 

CHS foreslår, at vi sadler om til samme system, som de andre korps 

vælger. Det vil lette samarbejdet omkring SL 2017, og sandsynligheden 

for, at det er et velfungerende system, er større, end hvis vi vælger det 

system, vi lige nu er i gang med at teste. Beslutning træffes endeligt 

efter samråd med Henrik og Kenneth. 

 

d. Spejdernes Lejr bestyrelsen 

ND: Vi havde 2 i lejrledelsen: Signe Lund Christensen og Peter Krogh 

Jacobsen. Peter har af forskellige årsager valgt at trække sig fra posten.  

Der mangler stadig enkelte udvalgsformænd. Rekrutteringen af både 

udvalgsformænd og –medlemmer sker fortsat vha. netværksmetoden, så 

indtil videre er korpsene ikke blevet bedt om at finde folk til lejren. 

Ellers er lejrledelsens arbejde kommet godt i gang inkl. samarbejdet med 



 

Sønderborg Kommune. 

4. Kredsfokus 

a. Nyt fra kredse 

Kredskontakterne har talt med kredsene og opdateret deres logbøger. 

Der var en god dialog om kredsenes udfordringer bl.a. om 

problematikken: Har vi plads til alle børn? Tip: kredsførere med disse 

udfordringer kan søge sparring hos andre kredsførere og evt. i BUS. 

 

b. Logbøger 

De skal ligge i dropboks under kredse. Det konfirmeres med 

kredsføreren, hvad der skrives i logbogen. 

Der bruges samme skabelon, som AB gør i sit arbejde. KA laver en 

opdatering af skabelonen og af de logbøger, der endnu ikke har taget 

den i brug. 

 

c. Kredskonsulent 

Aalborg 1.: Der har været afholdt 2 møder, og nu arbejder kredsen selv 

ind til afsluttende møde i juni. 

Esbjerg: Der er blevet afholdt 1 møde, og nu taler kredsens førere og 

kredsråd om, hvad der videre skal ske. 

 

d. Kontaktperson til Vendelbo Division  

Ansgar ønsker også en kontaktperson fra KR 

 

MN er kontaktperson til Vendelbo 

AO er kontaktperson til Ansgar 

 

5. Dialogdage 

a. Evaluering (se notater fra hhv. Aalborg og Roskilde) 

Arbejdsgruppe: Der blev brugt en del tid på at finde ud af, hvordan 

arbejdsgangene fungerer i korpset, da alle var nye i KR-arbejdet. En 

opfordring til, at der blev lavet en ”værktøjskasse”, der kan tages i brug, 

når man er ny i KR, så man ved, hvor man kan hente information. 

TK: Sjovt at planlægge. Festmiddagen og efterfølgende aftenhygge 

manglede i Roskilde. 

AO: Det blev overvejet, om man skulle lave noget socialt om aftenen 

specielt for de unge, men det er nok ikke lige den rigtige anledning. 

AO: Der var lavet et godt forarbejde. 

 



 

 

Feedback: 

Roskilde: Førerne er positivt indstillede over for KR’s arbejde. Der 

manglede repræsentanter fra udvalgene især på østsiden. Dejligt, at KR 

ikke skulle storme ud af døren for at nå et fly. De ser positivt på 

fremtiden.  

Det blev efterspurgt, om der skulle nedsættes et andagtsudvalg. Man 

kunne også finde ressourcepersoner, som kan kontaktes. 

Forslag om tættere samarbejde med fx Missionsforbundets og 

Metodisternes spejderkorps. 

 

Aalborg: Der var en god dialog med stort engagement fra førerenes side. 

Godt, at ND løbende spurgte ud i plenum, hvem der ville påtage sig de 

opgaver, der viste sig undervejs. 

Der blevet stillet spørgsmål til om, man kan danne kredse i forbindelse 

med Frikirker, der ikke er medlemmer af BiD. Dette vil kræve en 

vedtægtsændring. 

 

6. Økonomi 

a. Regnskab 2014 

COS gennemgik regnskabet. 

Der var en generel debat om det stadig skal være muligt for Ansgar 

Division – eller andre – at søge kørselsgodtgørelse. Det blev besluttet, at 

det ikke længere skal være en mulighed i korpsets budget. 

 

b. Godkendelse af budget 2015-2016 

Budgettet blev gennemgået, korrigeret og godkendt. 

Kontingentet foreslås forhøjet med 50,- kr. fra 200,- til 250,- kr. Vi 

budgetterer med et underskud på 150.000,- kr. i 2015 og et overskud på 

50.000 kr. i 2016. 

Der er et enkelt spørgsmål til FTU, som COS afklarer. 

 

c. Protokollat fra revision 

COS informerede om, at protokollatet er noget, som revisor sender ud til 

underskrift. Der kommer et løbende protokollat, når der går lang tid 

imellem at regnskabet udarbejdes, og der foretages uanmeldt kasse- og 

lagereftersyn. 

 

d. Gaver der gavner 



 

KR besluttede, at dette års indsamling skal gå til Spejderhjælpen. I øvrigt 

undersøger COS, om det fortsat er nødvendigt at lave denne indsamling. 

 

e. Brev til kredse vedr. intern kontrol 

Dette punkt er ikke aktuelt længere. 

 

7. Nationalt 

a. BUS 

Signe Bo, formand for DUF’s styrelse, deltog på sidste møde og 

informerede om, at Tipsreglerne sandsynligvis skal revideres. 

Lars Mortensen, formand fra Friluftsrådet, informerede om, at der var 

valg til hans post i foråret. Samrådet bakker fuldt op om hans 

kandidatur.  

Nyt møde i ugen før påske. 

 

b. BiD 

Der er kommet positive tilbagemeldinger omkring vores fælles møde i 

nov. 2014. Der holdes fælles møde igen den 20.-22. november 2015. 

Det overvejes at ansætte en fælles konsulent til arbejdet med 

migrantmenighederne. Vi skal være opmærksomme på at undersøge, om 

migrantmenighederne har interesse i at opstarte spejderarbejde, før vi 

går i gang med det. 

 

c. Spejderchefgruppen 

Sidste møde for 2 uger siden. Siden november har en fælleskorpslig 

gruppe (Stine Algot Nielsen er vores repræsentant) arbejdet på et oplæg, 

der skal præsenteres på Amalienborg den 5. marts for en lille del af Den 

Store Komités medlemmer. Gruppen, som nu har fået navnet Spejdernes 

Tænketank, præsenterede deres hidtidige arbejde og fik feedback fra 

spejdercheferne. Oplægget skal vise, hvorledes Den Store Komité i givet 

fald kan hjælpe med ’kapacitetsopbygning’ for dansk spejderarbejde. 

Der skal være spejderchefdøgn i februar – for at få rystet 

spejderchefgruppen sammen.  

 

Tilbud: OK giver penge til sporten, og DGI synes også, at gymnastik- og 

spejderforeninger skal have glæde af denne type tilbud. DGI har derfor 

dannet Klub-Liv Danmark, hvor man ved brug af sit DAN-kort, 

automatisk giver penge videre til spejderkorpsene/-kredsene, når man fx 

køber benzin. Man kan få registreret op til 3 foreninger på sit kort. 



 

Ønsker DBS at være med i denne ordning? Som udgangspunkt ønsker vi 

at være med sammen med de andre korps. 

 

8. Internationalt 

a. Fælles WAGGGS og WOSM 

 Der har været 15 ude at rejse på vegne at korpset i 2014, et rigtig 

flot tal, der dækker over en aktivt prioritering hos os og mange 

relevante seminarer, workshops mv udbudt af både WAGGGS og 

WOSM. 

 Der er blevet 1 ledig plads til Jamboreen 2015 – kender vi en, der 

har lyst og mulighed for at komme med? Pladsen er allerede 

booket, men nu er ventelisten tom, så interesserede spejdere og 

førere opfordres fortsat til at melde sig på banen. Kontakt Jesper 

Bøttcher. 

 Roverway-udvalget er nu udpeget. Ud af 9 ansøgere, var der 2 fra 

DBS. Sanne Lund Sørensen er udpeget til at være 

økonomiansvarlig. Dette indebærer også, at DBS er blevet spurgt 

om at varetage sekretariatsfunktionen for udvalget. Niels Dam går 

i dialog med Ulla og evt. Lone Møller-Hansen om denne opgave. 

 Der er Nordisk Spejderkonference på Island i Kr.Himmelfartsferien. 

Vi har budgetteret med 5 deltagere fra DBS, men der tilbydes 

funding til en ung mellem 18-30 år. Ud fra det foreløbige program 

og igangværende opgaver i korpset, indstilles følgende 6 personer 

til at deltage: Christine Strøm (IC), Katrine Skovgård (PFD), Tenna 

Arpe (PFD), Jesper Bøttcher (FTU), Sarah Basnov 

(Korpsrådsformand), Teresa Kildelund (Korpsrådsmedlem). 

Christine sørger for tilmelding og øvrige praktiske detaljer. 

 

b. PFD nyt 

PFD arbejder på en omstrukturering med sigte på, at IC’erne i 

samarbejde med Næstformanden i højere grad skal drive det strategisk-

politiske arbejde og åbne op for, at flere inddrages i det centrale arbejde 

i PFD. Der vil blive nedsat forskellige udvalg under PFD. Alle er velkomne 

til at byde ind på deltagelse i arbejdet i den nye struktur, der forventes 

at blive vedtaget på næstkommende PFD-møde d. 5. marts 2015. 

Der er desuden netop ansat en studentermedhjælp i PFD til varetagelse 

af mange af de administrative opgaver. 

 

c. DSC nyt 



 

DBS er fra 01.01.2015 fuldgyldige medlemmer af DSC. 

Frederik Fredslund-Andersen har trukket sig som næstformand. KFUM-

Spejderne har peget på Jens B. Nielsen, som ny næstformand. Dette skal 

officielt vedtages på næstkommende møde i DSC. 

 

9. Årsplan 

a. Gennemgang og ajourføring 

Udsættes til næste møde 

 

    10. Kalender 

b. Korpskalender – ajourføring 

Kalenderen blev gennemgået og ajourført. 

 

    11. Nyt fra Korpskontoret 

c. Orientering v/AB 

Travlt i januar. AB skal opereres i marts eller april 

d. Lotteri 201 – tilladelse er modtaget i dec. 2014 

Lodsedlerne er rettet til af Jakob Kramer og sendt i trykken. Sendes ud i 

uge 9, hvis de er kommet. 

 

12.  Eventuelt 

 Hvem skriver til Korpsnyt efter mødet: MN 

 


