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Referat af Korpsrådsmøde 21.-22. maj 2016, 

Øksedal 

 
Til stede: Inge Burmeister (IB), Mikkel Nilsson (MN), Majvi Weiss (MW), Connie Schneider (CS) 

(ikke til stede søndag), Christine Walther (CW), Annette Olesen (AO), Sanne Lund Sørensen 

(SS), Sarah Basnov (SB), Bruno Friis (BF), Helene Bolvig Hansen (HH) og Ann Bidstrup Lebech 

(AB) 

Referent: AB 

 

 
0. Indledning 

Inge indledte med tanker om Korpsrådet. 

 

1. Formalia 

a. Godkendelse af dagsorden 

Økonomi flyttes frem tidsmæssigt. Pkt. 4c flyttes til 2d. 7c aktivitetspulje tilføjes 

Punkternes orden blev tilrettet. Godkendt. 

 

b. Godkendelse af referat fra KR-møde 8. april 2016 

Godkendt 

Referater udsendes direkte til kredse og udvalg 

 

c. KR’s forretningsorden 

IB gennemgik eksisterende forretningsorden fra 2012. FU gennemgår og 

opdaterer forretningsorden og sender ud til KR pr. mail til vedtagelse. 

 

2. Internationalt 

a. IC nyt 

Punktet udgår fremover, hvis vi har besøg af IC’eren, kommer punktet på. 

 

b. DSC nyt – valg af repræsentanter til DSC 

 

i. Kandidater: Peter Krogh Jacobsen og Mikkel Nilsson 

Begge blev valgt af KR. 

 

Esben Holager, DDS, stiller op til verdenspejderrådet, hvilket de danske 

repræsentanter vil promovere på Europakonferencen. 

 

Orientering: MN, Peter Krogh og Jakob Kjærside (ungdomsdelegeret) 

deltager på Europakonferencen i juni i Oslo. 

 

c. Valg til Vice-IC’er til DSC 

 

i. Kandidat: Jesper Bøttcher 

Jesper blev valgt af KR 

 

d. Valg af ny IC’er 

i. Katrine Skovgård 

Katrine blev valgt af KR 

 

e. PFD – Valg af repræsentanter fra DBS 

i. Katrine Skovgård, Majvi Weiss og Tenna Arpe 
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Kathrine Færløv, Majvi Weiss og Katrine Skovgård vælges 

nu. Tenna Arpe er på valg om et halvt år, hvor Kathrine 

Færløv træder ud af arbejdet. Kathrine Færløv vælges, så 

hun over det næste halve år kan dele sin viden og erfaring med PFD-

arbejdet med Katrine og Majvi. 

 

Orientering: Katrine Skovgård og Tenna Arpe deltager på WAGGGS-

Europakonference i Oslo i juni. 

 

3. Interne relationer 

a. Forsøgsordning med DBS Repræsentation i BiD’s landsledelse 

Lotte Weng sidder i øjeblikket som observatør i landsledelsen. Ønsker vi at 

fortsætte ordningen? Lottes oplevelse er, at det har været svært at være 

deltager pga. høj mødefrekvens, og fordi ledelsen tager stilling til utrolig mange 

ting. Hun føler sig lidt fejlplaceret. Hun kan ikke se den store idé i, at hun sidder 

der som repræsentant for spejderne, da der ikke er har været spejderrelevante 

opgaver i den forbindelse.  

FU foreslår, at vi i stedet går ind og laver samarbejde om konkrete projekter. 

KR støtter Lotte i, at vi ikke fortsætter samarbejdet, men at vi gerne vil 

samarbejde om projekter. MN tager kontakt til BiD’s ledelse og Lotte. 

 

b. Valg af repræsentanter til BiD’s sommerstævne i uge 30 2016 

SB og MW er valgt som repræsentanter.  

SB laver desuden en workshop på stævnet om, hvordan spejderarbejdet kan 

gavne menighederne. Deltagende spejdere på stævnet opfordres til at deltage på 

workshoppen iført tørklæde. AB skriver opfordring i Korpsnyt inden stævnet. 

 

c. Valg af repræsentanter til folkemødet den 16.-19. juni 2016 

SS og Line Kierbyholm sidder i en undergruppe til styregruppen for Spejderne, 

der står for logistikken. 

SB og CS er allerede valgt som vores repræsentanter. Der er endnu en plads: der 

er to kandidater, der skal spørges - ”Eksterne Relationer” (Se pkt. 6a om 

styregrupper i KR) spørger. Maiken Gammelmark Pedersen deltager som Young 

Spokes Person. 

 

4. Eksterne relationer 

a. Spejdernes Ø 

Ikke noget nyt, der skal drøftes. Der er besøgsdage hen over sommeren. 

 

b. Spejderchefkredsen 

Møde for 1½ uge siden. Niels Dam er kredsens sekretær – det var en god støtte 

for MN og MW at have Niels med. Der planlægges et spejderchefdøgn i efteråret. 

Mange af de opgaver, som spejderchefkredsen førhen har løst, har Spejderne 

overtaget, og gruppen ønsker derfor at arbejde henimod i højere grad at blive et 

sparringsforum. 

 

c. BUS – Valg af repræsentanter 

CS og SS blev valgt 

 

 

d. Spejderhjælpen – Valg af repræsentant 

i. Marie Keiding 

Marie blev Valgt 
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5. Nyt fra Korpskontoret 

Det er svært at nå visse arbejdsområder, og AB beder om, at fredag bliver 

fordybelsesdag uden pligt til at læse mail. KR kan til hver en tid kontakte AB på 

korpsmobilen, hvis der er akutte opgaver, der skal løses. AB aftaler videre med CS og 

MN til medarbejdersamtale den 14. juni. 

KR pointerer, at det er vigtigt at prioritere arbejdet med børneattester. 

Ellers intet nyt fra KK. 

 

6. Kredse, Udvalg og Projektgrupper 

a. Præsentation af opstillede til udvalg / kommissorier til de nye 

styregrupper 

i. Walk and talk 

 

Kredsfokus: 

Målsætning: KR vil arbejde på uddannelse af kredsledelse for at styrke 

lokal vækst 

 

Styregruppen vil fortsætte med den tætte kontakt til kredsene, og det 

tilstræbes, at alle kredse får besøg i løbet af efteråret bl.a. med henblik på 

at lave en kredsledelsessamling, der er relevant for kredsledelserne. 

AB ønsker fortsat mulighed for at kunne arbejde med opstart af nye 

kredse og udvikling i eksisterende kredse. 

 

 Ansvar for/kontakt til kredse 

 

Udvikling: 

Målsætning: KR vil udnytte tilgængelige ressourcer for at styrke 

udviklingen af korpset. 

 

Styregruppen vil konkret arbejde på: 

 

 At forny arbejdsstoffet ved at fremlægge et arbejdsprogram på 

Førerstævnet senest om 2 år, baseret på eller helt fra et af de andre 

korps. 

 At styrke det lokale samarbejde med baptistkirken igennem 

aktivitetsstof som fx Grøn Kirke eller andre lignende tiltag. 

Præsenteres på kredsledelsestræning eller førerstævne inden 2 år 

 Nedsættelse af en arbejdsgruppe der skal se på korpsets fremtid og 

præsenterer forskellige fremtidsscenarier på førerstævnet 2017 

 

 Ansvar for/kontakt til FTU 

 

Økonomi: 

Målsætning: KR vil rette fokus på prioritering i økonomien med henblik på 

at skabe vækst. 

 

Aftale: finde muligheder for flere indtægter fx via fundraising. Det skal 

undersøges, hvad det koster at få en fundraiseragent. Styregruppen 

ønsker mandat af KR til at finde en agent til max 12.500,- kr. – pengene 

tages fra aktivitetspuljen. KR ønsker en ansøgning på lige fod med andre 

ansøgere – se pkt. 7c. 

 

 

 Ansvar for/kontakt til ØKU 
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BF minder om, at vi skal lave en vejledning til 

Tilbudsindhentnings i forbindelse med større indkøb. 

 

Event: 

Styregruppen vil arbejde på at prioritere korpsets ressourcer i forhold til  

nye initiativer. 

 

Der er en række fastlagte arrangementer i løbet af året. 

 Dialogdag: Fungerer, og vi planlægger derfor ud fra samme konce

pt som de sidste år. 

 Førerstævne: Vi planlægger at få nedsat en arbejdsgruppe til planl

ægning af førerstævnet. (Vi har snakket lidt omkring hvordan vi  

praktiserer førsteholdet, og har fået en masse gode idéer at arbejd

e videre ud fra.) 

 Joti: Der bliver planlagt Joti i Jylland, så arrangementet er både på 

Sjælland og i Jylland, og håber på at det bliver en succes, så vi  

kan give opgaven til en arbejdsgruppe fremadrettet. 

 Rover: Vi er spændte på Roverweekenden i efteråret, og vi har     

snakket om hvordan vi bedst muligt kan hjælpe udvalget videre m

ed arbejdet. 

 

 Ansvar for/kontakt til Roverudvalget, Joti og Førerstævneprojektgruppe 

 

Eksterne relationer: 

Aftale: Have kontakt til interne repræsentanter i eksterne relationer 
 Herunder også kontakt til YEGO og Internationalt Udvalg (IU) 

 Brede budskaber om arrangementer: 

o Internationale 

o Tværkorpslige 

o Kirkelige 

 

Prioritere hvilke eksterne arbejdsgrupper DBS skal repræsenteres i. 

Prioritere, hvilke eksterne arrangementer/konferencer/uddannelser, der 

skal der skal bruges penge til. 

Undersøge tilgængelige ressourcer hos vores eksterne relationer til brug for 

udvikling af vores korps. 

 

At gøre i styregruppen: 

 Tage kontakt til udvalg og fortælle at de er blevet valgt  

 Lave mindmap over sammenhæng mellem DBS og eksterne relationer i 

Danmark/international 

 

FU: 

 Ansvar for/kontakt til KomIt 

 

Alle opstillede er valgt til udvalgene. Styregrupperne tager kontakt til de 

valgte i de udvalg, der sorterer under dem. 

 

b. De nye styregrupper samles og gennemgår kommissorier til udvalg samt 

opstillede kandidater, herunder YEGO, og vælger kontakt til udvalg 

Styregrupperne vælger, hvem der skal være kontakten til udvalgene. 

 

 

c. Plenumdebat samt vedtagelse af kommissorier samt valg til udvalg 
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Kommissorier vedtages på augustmødet. 

 

d. Nyt fra kredse 

AO har været i kontakt med alle kredse. Alle roser førerstævnet. 

Der fattes førere rundt omkring. Der er gang i opstart af familiespejd forskellige 

steder – nogle med større held end andre. 

 

Aalborg 2. har ændret navn til Vejgaardspejderne, hvilket skal rettes alle steder i 

systemet. 

 

Logbøger er ført ajour af AO. 

 

Herlev og ”Tårnby 1.” var på sommerlejr for klynge og familiespejd med 50 

deltagere.  

 

e. Samværsværdier – tanker fra Tølløse 

AB kontakter kredsen ang. førersituation og motivation. 

 

Ang. det at gå i byen og drikke en øl sammen på førerstævner: 

Vi er nødt til at forholde os til, at det er samværsværdier og ikke vedtægter, der 

kan håndhæves med sanktioner. Der ligger en direkte opfordring til alle kredse 

om at tage deres egen værdidebat. I bund og grund er de unge deltagende 

kredsenes ansvar.  

Vi kan satse på en kulturændring på de kommende 2 førerstævner i Rebild, så 

der er tilrettelagt et program lørdag aften, som man ikke har lyst til at forlade. 

 

Ang. ansvaret for 1. og 2. holdet på førerstævner: 

1.-2. holdet konverteres til et U18-hold med et kommissorium. 

 

AO skriver tilbage til Susanne. 

 

f. Konsulentordning 

AB støtter fortsat op omkring de kredse, hun arbejder med. 

 

g. Førerstævne 2017 – projektgruppe og kommissorium 

Det står styregruppen Event for, og de går hurtigt i gang. 

 

h. Fællesudvalgsweekend 30. september – 2. oktober 2016 

MN beskrev konceptet og idéen. 

Det er vigtigt, at alle udvalg føler ansvar for at være til stede – det er her 

samarbejdet i korpset udgår fra. 

FU planlægger og finder madhold. Jytte og Boe Kjærby har sagt ja til madhold. 

Jens Guldsmed samt Lis Lunde bliver spurgt af AO. 

 

7. Økonomi 

a. Korpsstatistikken/medlemsregistrering (plan for opfølgning over for 

udvalgte kredse – hvordan kommer vi videre?) 

3 kredse havde ikke kredsråd i 2015, hvorfor de ikke kunne tælle med i 

statistikken. 2 af kredsene har nu fået kredsråd på plads, og den sidste er godt 

på vej og har valg i maj. 

AB sender mail ud til alle kredse og beder dem om at indsende deres vedtægter, 

tjekke op på, om de er tidssvarende (de lever op til virkeligheden). 
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Medlemsregistrering 

Vi forhandler med DDS, De Grønne Pigespejdere og KFUM-

spejderne om at komme med i et fælles medlemsregistreringssystem 

”Medlemsservice IS”. CS og MW forestår dette arbejde. 

Den gamle aftale er opsagt med virkning fra udgangen af juni. 

 

b. Gavepolitik 

Hvornår giver man gaver til hvem? Hvordan siger vi tak? FU udarbejder et forslag 

til næste møde. 

 

c. Aktivitetspulje 

For at få del i denne pulje, skal man indsende en ansøgning til KR. 

 

Hvad skal ansøgningskriterierne til denne pulje være? Skal der være et 

maksimumbeløb, der kan søges? 

 

Forslag: 

- Korpsaktiviteter 

- Vækst 

- Jotiopstart i Jylland/Øksedal 

- Gode oplægsholdere fx i forbindelse med Førerstævne 

- Der skal fastsættes konkrete ansøgningskriterier og et 

maksimumbeløb 

- Hvis argumenterne er gode, så behøves der ikke et 

maksimumbeløb 

- Evt. en ansøgningsfrist 

- KR vurderer tilskuddets størrelse ud fra en motiveret ansøgning 

- Fastsættes deadline i år – men kun i år, da en deadline kan være 

en bremse for en ansøgning 

- Der skal laves forslag til både den løbende pulje på 9.500 kr. og 

den ekstraordinære pulje på 50.000 kr. 

- Man skal sende et budget med sin ansøgning 

- Det skal gøres mere synligt, at man kan søge de 9.500 kr. hvert år 

- Et økonomiudvalg kunne være dem, der tildeler pengene, så det 

ikke behøver at komme omkring et KR-møde 

- Første ansøgningsfrist skal ligge før sommerferien (fx 15. juni) 

 

 

8. Kalender 

a. Kommende arrangementer 

Kalender ajourført.  

 

b. KR-møder i 2016-2017 

IB laver mødeplan og sender ud. 

 

9. Eventuelt 

MN skriver indlæg til Korpsnyt og fortæller bl.a. om styregrupper samt brev til kredse og 

udvalg. 

 

Hvem grovlæser referat? IB 

 

Regler for refundering af udgifter lægges i dropbox (rejser og forplejning) 

 

AO: kan vi få dækket udgifter til besøg af kredse – ja! 
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BF: Er der nogen, der har kontaktet dem, der ikke blev valgt til KR? Ja, det 

har MN og med positiv feedback om, at de gerne vil påtage sig andre 

opgaver. 

SB: har SB, BF og SS mandat til at finde endnu en kandidat til Folkemødet, hvis de 

adspurgte siger nej? Ja, hvis det er nogen, hvor det giver mening, at de tager afsted. 

 

Papiret ”Praktisk om at være medlem af KR” skal opdateres. AO gør det. 

 


