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Referat for Korpsrådsmøde  
1.-2. oktober 2016, Øksedal 
 

Til stede: Ann Bidstrup Lebech (AB), Christine Engel Walther (CW), Inge Burmeister 
(IB), Sanne Lund Sørensen (SS), Annette Olesen (AO), Connie Schneider (COS), Majvi 
Weiss (MW), Sarah Basnov (SB), Helene Bolvig Hansen (HH), Mikkel Nilsson (MN) 

Afbud: Bruno Friis (BF) 
Mødeleder: IB 

Referent: AB m.fl. 
 
0.  Indledning 

IB byder velkommen. Der er afbud fra BF.  
 

1.  Formalia 
a. Godkendelse af dagsorden 

Der tilføjes et punkt 4e: Diverse invitationer og et punkt 8c: Kalender. 

Dagsorden er godkendt. 
 

b. Godkendelse af referat fra KR-møde 22. august 2016 
Der er ikke behov for, at der står initialer i forbindelse med debatter i referatet. 
Der er vigtigt, at meningen (fx ved hjælp af stikord) og konklusionen fremgår af 

referatet. 
Referatet er godkendt.  

 
2.  Status på samarbejder med spejderne 

a. Orientering fra spejdercheferne vedr. proces 
Der ligger 2 dokumenter til orientering i dropbox.  
 

b. Debat om den videre proces 
Spejdercheferne skal mødes med Spejdernes bestyrelse d. 9. oktober til videre 

debat. 
 

3.  Økonomi 

a. Orientering om status for forhandling om Medlemsservice – debat og 
beslutning omkring videre forhandling 

Det har ikke være muligt at mødes med Jan Tolstrup siden juni omkring de 
videre forhandlinger. Status er sendt ud til KR, men der er ikke noget videre fra 
Jan. 

Pris ca. 62.000 kr. om året for en licens i systemet, og vi har afsat 30.000 i 
budgettet. Nogle af pengene kan evt. findes ved at opkræve et beløb fra 

kredsene for bogføringsmodulet, hvilket vil sige ca. 20.000 kr. Der vil blive 
arbejdet på en differentieret betaling i forhold til antal medlemmer i kredsene. 
Det centrale medlemsregister i Medlemsservice bliver obligatorisk for alle 

kredse. 
 

Vedtaget, at vi deltager i Medlemsservice enten med en licens eller som 
medejere i forhold til vores medlemstal. KR ønsker at kende de nøjagtige priser 
på henholdsvis en licens i forhold til at være medejere, før det kan besluttes, 

hvilket løsning, der vælges. 
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Det er vigtigt, at KR er tydelig i sin forklaring af, hvad dette system 
kan og alle de mange fordele, der er ved systemet, således at 

kredsene kan se, hvorfor man skal være med. Kommunikation og 
dialog er yderst vigtig!!! Dette bliver et punkt både på Dialogdagen og på 
Førerstævnet 2017. 
 

b. Budgetopfølgning 

Økonomien ser rigtig god ud. Pt. ser det ud til, at vi kommer ud af året med et 
overskud. Et overskud er selvfølgelig positivt, men da det bl.a. er pga. flere 
aflyste arrangementer, er det samtidig også ærgerligt. 

 
c. Medlemsstatistik 

Midtsvejsstatistikken viser, at vi lige nu har kontingentindbetaling for 509 
spejdere. Der mangler svar fra 3 kredse. Alt i alt ser der ud til, at vi har under 
700 medlemmer - faktisk 666. 

 
4.  Invitationer 

a. WOSM og WAGGGS Academy på Cypern – 1.-6. november 
SB og SS deltager 
 

b. DDS’s korpsrådsmøde – 19.-20. november 
Spejdercheferne er inviteret til at deltage, og de deltager 

 
c. KFUM og KFUK’s landsmøde – 4.-6. november 

Vi deltager ikke – AB sender et pænt nej tak. 

 
d. DUF delegeretmøde – 3. december 

COS og SS og Andreas Højmark Andersen deltager. 
 

e. Temadag i Odense 5. november – Friluftsrådet 
AO deltager muligvis. 

 

f. DUF projektgruppeudvalg 
Invitation til at finde en kandidat til nyt medlem af udvalget – BBU opstiller 

Cecilie Mølbæk. 
 

g. Sydslesvig Spejderkorps’ korpsrådsmøde 19.-20. november 
MN deltager, og desuden spørges en uden for KR også. 
 

h. BiD’ Landskonference 2, Vejle 
Ekstern overvejer, om de vil deltager.  

 

 
5.  Nyt fra styregrupper 

a. Orientering: skriftligt fra hver styregruppe – foreligger som bilag inden 
mødet 
 

b. Beslutning: Godkendelse af kommissorier  
KomIt’s og Yegos er ikke færdigt. Disse godkendes efterfølgende via mail. 
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De øvrige kommissorier blev gennemgået og tilrettet ud fra 
kommentarer fra KR. 

FTU godkendt 
Jota/Joti – godkendt 
ØKU – godkendt 

IU – godkendt 
Roverudvalget – godkendt 

Førerstævneprojektgruppen - godkendt 
 
 

c. Beslutning: Debat og vedtagelse af punkter til drøftelse fra 
styregrupper/udvalg 

Ekstern: 
Der skal findes et nyt DBS-medlem til Spejderhjælpens bestyrelse. Cathrine 
Næsby vil gerne sidde på den ene af de to pladser, vi har. Ekstern finder en 

person, som skal godkendes af hele KR. 
Martine Søegaard har været til møde på DUF ang. Spejderarbejde som tilbud til 

asylbørn. 
 
Event: 

Roverudvalget var i det foreslåede kommissorium lagt delvist under FTU, 
hvilket blev ændret, da det ikke giver mening. Målet med deres arbejde er at 

skabe et socialt netværk for spejdere i roveralderen. 
Efter lidt af en nedtur oven på deres første weekend, har de igen mod på 
opgaven. 

Fredrik Sofussen er valgt som nyt medlem af udvalget. 
 

Styregruppen er i gang med at planlægge førerstævne 2017. Der skal være 
møde den 10. oktober. Der er allerede en del, der har sagt ja til at påtage sig 

specifikke arbejdsområder. Der mangler folk til U18-holdet.  
De ønsker input fra KR til KR’s del af programmet – skal vi fx fortsat have 
Markedsplads? MN vil gerne være med i den snak. Temaet bliver højst 

sandsynlig: ”Fælles om Fremtiden”.  
 

Dialogdagen afholdes i Hellum og i Herlev. Programmet bliver det samme begge 
steder, og der ønskes input til dette. Medlemsservice skal på programmet og 

ellers er udvalgene velkomne til at komme med input.  
 

Økonomi:  
Økonomien er god, og derfor er nogle vedligeholdelsesprojekter flyttet frem til i 
år i stedet for til næste år. ATV’en på Øksedal kan ikke mere, så ØKU leaser en 

ny el-ATV.  
 

Kredsfokus: 
Vi har fået 8 svar på vores spørgeskema til kredsene. 
Gruppen foreslår, at Kredsledelsessamlingen gentænkes fx som regionale dage. 

Gruppen mener, at det er vigtigt, at lave noget, vi brænder for og tror på frem 
for at have en dag/anledning, hvor vi skal opfinde et relevant program. Det 

foreslås, at Kredsledelsessamlingen erstattes af regionale dage. Vedtaget! 
Kredsene er igen fordelt med en fast kredskontakt. 
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Udvikling: 

Arbejdsstof: gruppen har undersøgt arbejdsstof hos KFUM-
spejderne, da områder af vores eget stof er forældet. Det er spændende og 
godt gennemarbejdet. HH vil tage kontakt til KFUM for at vise, at vi har en 

interesse i deres stof og tale med dem om hvilke muligheder, der er. Det meste 
af stoffet vil vi kunne bruge, som det er. Vi mener ikke, at vi selv har 

ressourcer til at lave et nyt arbejdsprogram. 
Arbejdsstof er typisk noget, der tages op på et førerstævne, og det vil der nok 
ikke være tid til på det kommende stævne, og det må derfor vente til 2018. Vi 

skal først og fremmest i dialog med KFUM-spejderne.  
 

Der er blevet nedsat et ”Fremtidstaskforce” bestående af MN, SS, Pia Duebjerg, 
Mads Bach, Tenna Arpe og Søren Agerdal. 
”Taskforcen” er nedsat på baggrund af nogle af de bemærkninger, der var på 

førerstævnet om, ”hvad der skal ske med korpset” og vil undersøge, hvilke 
muligheder der er for fremtiden i vores korps, og siden fremlægge det på 

førerstævnet. 
Første møde er afholdt her i september, hvor der blev lavet en brainstorming 
og talt om, hvordan vi skal gå videre.  

 
Mange tanker om identitet, værdier og samarbejdsmuligheder blev vendt. Dette 

bliver et debatpunkt på dialogdagen. 
 

6.  Dialogdag 

a. Debat om indhold på dialogdagen 
Evt. input fra møder mellem udvalg/styregrupper på fællesudvalgsweekenden 

Programpunkter: 
 Medlemsservice 

 Fremtidstaskforce 
 Udvalgspræsentation med fokus på områder, som de ønsker, folk skal 

engagere sig i. 

 Spejderne 
 KR’s organisering med styregrupper præsenteres 

 
7.  Godkendelse af div. 

a. Gavepolitik 
Der blev givet mange input til MW’s forslag. MW retter forslaget til sammen 
med CS. 

Gavepolitikken kan også anvendes af udvalgene, så de har en rettesnor til 
gaver fx oplægsholdere på træninger osv. 
 

8.  Orientering og eventuelt 
a. Evaluering af Skypemøde 

Det kræver tilvænning. Det anbefales at bruge head set. Det fungerede fint 
med at skrive sig på talerlisten i chatfunktionen. Der mangler den menneskelige 
kontakt. Kan bruges til korte møder. Fordelene er, at vi sparer ressourcer for 

korpset i form af transport og forplejning samt ressourcer for deltagerne i form 
af tid og fleksibilitet omkring mødedage. 
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b. Evt. andet 
Dejligt, at vi på denne weekend har haft bedre tid til at være 

sammen med udvalgene. Lidt for lang dagsorden. CS har ikke nået 
alle udvalg. MN har haft virkelig travlt med at nå alle, der gerne ville tale med 
ham. Det foreslås, at augustmødet skal være et fysisk 1-dagsmøde på 

Sjælland, hvilket vil kunne hjælpe til en kortere dagsorden på oktobermøde. Vi 
skal være opmærksomme på at prioritere punkter, der kræver samvær i forhold 

til punkter, der er små og ikke så vigtige, som kan tages på skypemøder 
 

c. Kalender 

Opdateret på hjemmesiden 
 
 

Under fælles evaluering af weekenden kom følgende input fra udvalgene: 
 

Godt: 
Mange deltagere 
Tid til at snakke med korpsrådet 
Tid til både udvalgsmøder og snak med korpsrådet 
Dejligt at vi ikke skulle igennem lange processer omkring vision og målsætninger 
Dejligt at være på Øksedal 
 

Bedre: 
Ønsker mere tid med korpsrådet 
Kunne være fedt med mere "spejder". F.eks. sove ude, mad ude eller lignende. 
Ville være godt med en aktivitet i løbet af weekenden f.eks. løb eller spejderaktivitet 
Øksedal har ikke optimale mødefaciliteter - kunne skolen i Tølløse bruges? 
Skal weekenden ligge tidligere, så udvalgene kan komme hurtigere i gang med 
arbejdet ift. Budget og årsplaner, kommissorier osv.? Debat frem og tilbage. Fordele 
og ulemper ved dette. 

 
 


