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Referat af Korpsrådsmøde 

Tølløse, 4.-6. juni 2015 

 

Tilstede: Sarah Basnov (SB), Niels Dam, (ND), Kathrine Færløv Christensen (KF), 

Connie Schneider (COS), Mikkel Nilsson (MN), Klaus Agerskov (KA), Annette Olesen 

(AO), Majvi Weiss (MW) 

Afbud: Bruno Friis (BF), Teresa Kildelund (TK), Christine Strøm (CHS) 

Referent: Ann Bidstrup Lebech (AB) 

 

0.    Indledning og 5 fantastiske minutter 

  Gode oplevelser blev delt. 

 

1.    Formalia 

a. Godkendelse af dagsorden. 

Godkendt efter div. tilretninger. 

 

b. Godkendelse af referat fra KR-møde 17. april 2015 

Godkendt. 

 

c. Godkendelse af Førerstævnereferat 

AB korrekturlæser, hvorefter det bliver sendt rundt til KR til 

tilføjelser/kommentarer og godkendelse. 

 

2.    Internationalt 

a. IC-nyt 

God oplevelse at deltage på Nordisk Spejderkonference på Island – 

SB, Tenna Arpe og Katrine Skovgård deltog. Der skal holdes 

evalueringsmøde de 3 imellem. 

Desuden deltog Jesper W. Bøttcher, Frederik Sofussen og Teresa 

Kildelund. 

 

b. DSC-nyt 

Møde den 4. maj. ND informerede: 

• Gennemgang af DSC´s Vedtægter og Forretningsorden: 

Godkendelse af enkelte justeringer i Forretningsordenen, fx sidste 

afsnit ”Internationale udgifter til deltagelsen i fælles WOSM 

konferencer betales af korpsene selv, undtaget heraf er IC’erens 

omkostninger, der dækkes af DSC.” Dvs. vice-IC’ernes deltagelse 

skal betales af de enkelte korps undtaget i de tilfælde, hvor vice-

IC’er træder i IC’erens sted. 

• DSC Handlingsplan: Vi bearbejdede og færdiggjorde 

handlingsplanen 2015-16, som DSC-patruljen skal være med til 

gennemføre. 
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• DSC Vice IC’ere og Driftspatruljen: DBS indstillede hhv. Peter 

Krogh og Nicolai Johansen. KFUM-Spejderne havde ligeledes 

fundet en vice-IC og 2 patruljemedlemmer. DDS mangler at 

finde begge dele. Der vil blive indkaldt til første møde i DSC-

patruljen til 27. eller 28. maj. 

• Budget: Driftstilskuddet 2015 fra DBS forventes at blive i 

omegnen af 2.500 kr. Dertil kommer et underskud vedr. 

jamboreen, som for DBS formentlig bliver i omegnen 10.500 kr., 

idet underskuddet er aftalt fordelt efter medlemstal og ikke 

direkte pr. jamboreedeltager. 

• NSK Styregruppe 2015 – 2018: Til at understøtte arbejdet fra 

dansk side de næste 3 år, hvor DK har det nordiske formandskab, 

er der valgt følgende styregruppe med opstartsmøde den 5.maj:  

Christina Kjergaard, KFUM-spejderne, Daniel Berthelsen, KFUM-

spejderne, Frederik Sofussen, DBS, Merete Emcken, DGP, Anne 

Lintrup, DDS (formand) og Claus Rantzau, KFUM-spejderne 

(formand). 

 

Esben Holager, DDS, stiller op til verdenskommiteen. 

 

c. Konstituering af ny IC’er 

Pia Duebjerg Andersen konstitueres indtil Førerstævnet 2016. Pia 

overtager ikke næstformandsposten i PFD. KR glæder sig til 

samarbejdet med Pia. 

 

d. PFD-repræsentant 

Pia Duebjerg Andersen overtager CHS’s plads. Desuden sidder KF og 

Katrine Skovgård. Tenna Arpe er suppleant. 

 

 

3.    Oplevelsesudvalg 

a. Valg til oplevelsesudvalg 

9 er opstillet 

Valgt: Christian Jensen, Søren Berg, Johanne Kofoed, Helene 

Gammelmark, Michelle Mødekjær og Jacob Kjærside. 

Mentorer: Annette Juel, Stine Algot, Nille Algot og Peter Krogh. 

Mentorerne + KR-kontakten, MW, er med til første møde, hvor de 

hjælper udvalget med at konstituere sig. 

KR opfordrer udvalget til at invitere de 3, der ikke blev valgt til 

udvalget, til at være med i arbejdet i et eller andet omfang. 

Udvalget får navnet ”Roverudvalget”. Majvi er kontakt fra KR. 

 

4.    Kredse, udvalg og projektgrupper 

a. Nyt fra kredse v/ kredskontakter 

Orientering fra Kredskontakterne. Se i øvrigt kredskontakternes 

logbøger. 
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Kredskontaktlisten skal revideres. AO har opgaven. 

 

b. Konsulentordning v/ AB 

AB informerede om konsulentarbejdet i Oure, Esbjerg 1. og Aalborg 

1. 

KR har brug for en evaluering efter afslutning af et konsulentforløb. 

ND og COS formulerer et evalueringsskema. 

c. Medlemsregistrering v/ COS og ND 

Der er intet nyt fra KOM/IT. 

Der er øje på, hvad de andre korps arbejder med. Bl.a. er De Grønne 

Pigespejdere, DDS og KFUM-spejderne i gang med at undersøge, 

hvilket firma, der kan lave den bedste løsning.  

Vi får ikke selv noget på banen, før de andre er så langt, at vi lige så 

godt kan koble os på et fælles system, så det er indstillingen, at vi 

venter og byder ind på at være med i det. KOM-IT kontaktes i den 

forbindelse af FU. 

 

d. FTU v/ KA 

Status: 

Det er en lidt stille periode lige nu. Det næste, der er på 

programmet, er Rolandlejr i uge 31, Roland Extra og AdventureRace i 

september. 

Tue har sat sig selv lidt på standby pga. folketingsvalget, hvilke gør, 

at mediespejd ikke rykker så hurtigt, som ønsket. Der kommer dog 

indlæg fra mediespejdpigerne (Astrid Andersen og Stine Rosin) på 

Roland Extra og Kredsledelsessamling. 

Jesper har fået en henvendelse fra Troels Forchhammer vedrørende 

at få oversat af nogle af WOSM’s World programmer til dansk. FTU 

spørger KR, om hvilken holdning, der er til Troels’ forspørgsel: Kan 

der findes et medlem, der kan tage sig af det, er det ok. 

Jesper har allerede fået en samlet en liste på 15-17 interesserede til 

den næste Gilwelltræning, og kan der samles en Gilwellstab i løbet 

sep.-okt., så bliver Gilwell sat i gang igen i 2016. 

 

     e.    KOM/IT v/ MN 

           Status: 

Hjemmeside 

Hjemmesiden er lanceret, og der fortages pt sonderinger mht. til den 

interne side omkring hvordan den skal opdateres. 

Merchandise  

Udvalget har lanceret nogle ideer til nye T-shirts på førerstævnet, og 

sendt et oplæg til KR på dette. Efter samtale med MN har udvalget 

fået udleveret korpsets retningslinjer for indkøb til korpsbutikken, 

hvor det fremgår at nye tiltag til salg i korps butikken skal sendes til 

kassereren og korpssekretæren, som sammen med udvalget 
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fastlægger priser og indkøb for ting til butikken. Indkøb skal 

dermed ikke godkendes af et samlet KR, som derfor heller ikke 

skal godkende layout, farver eller andre designmæssige deltaljer.  

BlivSpejder.nu folder 

Korpskontoret har meddelt udvalget, at der ca. er 100 BlivSpejder.nu 

foldere tilbage. Derfor vil udvalget gerne lave en opdatering af denne 

publikation, så den kommer til at passe med korpsets nye 

designretningslinje, samt at indholdet bliver justeret til at passe til 

dags dato oplysninger. 

Skal vi fremstille en ny folder, som kan uddeles til nye spejdere inkl. 

indmeldingsblanket. MN vender tilbage til KOM/IT med grønt lys til at 

gå videre med en ny folder. 

Wolf Camper ønsker, at den samarbejdsaftale, som ikke eksisterer 

længere, bliver fjernet i vores arkiv på nettet – pt dukker den op som 

nummer 6 på googles søgeliste. Hvis navnet på siden ændres, så 

dukker den ikke op længere, hvis man googler navnet. KR ønsker, at 

siden ikke skal kunne søges længere. 

KR ønsker desuden at få en begrundelse for, at vores it-arkiv skal 

være tilgængeligt ved at google det. 

 

f.  ØKU v/ COS 

 Status på Øksedal: 

Øksedal er genopstået efter vinteren og udlejningen er i fuld gang. 

Der har været arbejdsweekenden den 29.-31. maj på Øksedal, hvor 

der blev etableret ny trappe ved gryden bag hytten (sponsoreret af 

Vendelbodivision), fældet en del af de store træer, der står meget 

tæt ved hytten, lavet alm. skovarbejde og andre små opgaver. 

Tidligere på foråret blev det store vinduesparti i spisesalen udskiftet - 

det er blevet dejlig lyst. 

ØKU er blevet enige med Vendelbo Division, om at deres pengegave 

skal bruges til etablering af boldbane og ny trappe ved gryden bag 

Øksedal. Så må vi se om der er flere penge tilbage. 

Det forventes, at den nye boldbane bliver etableret i efteråret, og i 

samme omgang bliver paradepladsen planeret. 

Ang. trikstanke, så er der lavet udbudsmateriale, som er sendt til tre 

forskellige entreprenører. Udvalget afventer svar og håber, at de kan 

være etableret inden Rolandlejren. 

Gunnar og Steen ombygger varmeanlæg i nær fremtid. 

Status på KK: 

Jørgen Bønsdorff har lovet at sende et forslag til, hvordan et 

matrikelbytte kan laves. Vi afventer stadig. 

Alle forbedringer omkring Korpskontoret er sat på hold, da det ikke 
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giver mening at lave forbedringer, hvis vi alligevel skal flytte. 

 

g. YEGO bl.a. samarbejdsaftale med BBU v/ AO 

Status: 

Der er aftalt et møde den 18. juni 2015 med Theis Læssøe, Rasmus 

Højmark (BBU), Bo Lundgaard (BBU) og AO på K. Mødet skal handle 

om samarbejdet mellem BBU og korpset, hvad er godt, hvad skal 

gøres bedre. Desuden skal der aftales fremadrettet bl.a. om fordeling 

af opgaver og økonomien. 

I YEGO-teamet er der gang i forskellige ting. I slutningen af april var 

Steffen og Pernille på DUF-seminar i Ishøj i 5 dage sammen med 

Ernestine, der er blevet formand for AEBR Youth i Rwanda. Joel 

nåede ikke at få sit visum, så det var kun Ernestine, der kom. De fik 

træning i projektskrivning og kom i gang med idéer til et nyt projekt. 

YEGO ansøger om et nyt pilotprojekt pr. 1. september. Grundtanken 

er at få ekskluderede unge med ind i kirkens arbejde, både i kor og 

grupper. Dette skal blandt andet sikres ved, at unge kvinder får 

muligheden for at blive ledere i søndagsskolen.  

I maj var Theis og Cecilie på monitereringsrejse i Rwanda for at 

evaluere på projekt YOBORA. Overordnet set virker det til, at 

projektet har været en stor gevinst for de involverede.  

I juli står studieturen for døren, og planlægninger er ved at være 

faldet på plads. 13 engagerede unge og 2 ledere, Theis og Pernille, 

glæder sig til turen, hvor der heldigvis er nogle rigtig gode Rwandere, 

som hjælper til med logistikken både før og under turen. 

h. Førerstævneprojektgruppe v/SB 

Førerstævne 2015: 

Et dejligt førerstævne i gode rammer og med megen debat og 

aktivitet. 

Dejlig mad lørdag aften, sjov og involverende festaften. En lidt tam 

morgenmad, og portionsstørrelsen til frokost var i underkanten. 

Savnede musik til faneindmarch. 

KR skal sende kommissoriet ud meget tidligere, og kontaktpersonen i 

KR skal kende sin opgave.  

Førerstævne 2016: 

MN er kontaktperson til projektgruppen. 

ND redigerer kommissoriet. 

Ingen har meldt sig til projektgruppen, så nu går KR i gang med at 

spørge folk i korpset. 

Der skal laves et nyt opslag, som kommer på hjemmeside, i Korpsnyt 

og på FB. 

 

5.    Opfølgning 
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a. Politik for alkohol, sociale medier, omgang med børn/mindreårige 

Der kigges nærmere på forslag til Korpsets ”Samværspolitik” under 

gruppearbejdet, pkt. 6.d. 

 

b. Vedtægtsbestemmelser vedr. IC’er 

Forslag til ændringsforslag til vedtægterne kigges der på under 

gruppearbejdet. 

 

6.    Gruppearbejder 

a. Dialogdage 9. januar 2016 

Programplanlægning blev begyndt. 

 

b. Fællesudvalgsweekend 3.-5. oktober 2015 

Der blev lagt program. 

 

c. Kredsledelsessamling 19. september 2015 

Der blev lagt program. 

 

d. Samværspolitik/Samværsværdier 

Der blev udarbejdet et forslag til samværsværdier. Forslaget er ikke 

endeligt men skal finpudses og tages op på kredsledelsessamlingen 

og igen på dialogdagen. 

 

e. Oplevelsesudvalgskommissorium Nu ”Roverudvalgskommissorium 

Kommissoriet blev udarbejdet. 

 

f. Børneattester 

ND gennemgår og tilretter AB’s oplæg til den 3. juli 2015, hvor sidste 

hånd bliver lagt på værket. 

 

7.    Årsplan 2015-2018 

a. Opdatering 

Der skal laves et mere konkret forslag at tage stilling til på næste 

KR-møde – SB og KA laver forslag. 

 

8.    Nyt fra Korpskontoret 

  Intet nyt vedr. ombygningen af korpskontorbygningen. 

Der er ellers bare almindelig hverdag på kontoret i øjeblikket. Lotteriet 

er afsluttet, og overskydende lodsedler begynder at komme tilbage. 

 

9.    Økonomi 

a. Vejledning til korpsstatistikken (plan for opfølgning over for udvalgte 

kredse) 

COS undersøger DUF’s regler og formuleringer vedr. 

medlemsregistrering – medtællende medlemmer. 

COS og MN udarbejder brev til kredsene, hvor der bliver inviteret til 

Kredsledelsessamling og bedt om kredsens medlemstal. Dette skal 
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bruges som fingerpeg om, hvor vi er henne medlemsmæssigt – er 

vi over eller under 700 medlemmer under 30 år ved udgangen af 

2015? 

 

b. Status vedr. DBS’s prioritering ift. - den samlede økonomi og 

fortsatte mulighed for fastansættelser 

 

Synspunkter og tanker blev vendt. 

Der findes flere muligheder for at spare penge, bl.a. ved at blive 

bedre til at lave budget. 

Det blev forslået at lave et 5 års budget - økonomiprognose. KR 

ønsker at være bedre påklædt til at lave budgetter. Fx vil en større 

indsigt i detailregnskaber i udvalg give et større overblik og et bedre 

grundlag for at lægge budget. COS, KF og MN udarbejder et konkret 

forslag. 

Der skal tales videre med BiD omkring at arbejde med 

migrantmenigheder og/eller menigheder med migranter. Opstartes 

der nye kredse i sådanne menigheder, kan der søges 

integrationsmidler fra DUF. ND driver den videre proces. 

 

 

10.    Interne relationer 

a. Henvendelse fra BiD’s landsledelse om DBS-repræsentation i 

landsledelsen 

 

KR vil gerne være med, hvis vi kan finde en repræsentant. 

 

b. Valg af 2 repræsentanter til BiD’s landskonference d. 20. juli 2015 

SB og ND – KA er suppleant. 

 

c. Status vedr. fællesarbejde med integration 

Det er mere oplagt for BiD og BBU at finde en fælles vej, end det der 

for DBS, BiD og BBU at gøre det i fællesskab. Derfor har BiD og BBU 

allerede sat gang i samarbejdet omkring bl.a. en ansættelse af en 

halvtidskonsulent, mens DBS har tanker om at lave en form for et 

Scoutteam. Se i øvrigt pkt. 9.b. 

 

11.    Eksterne relationer 

a. Ungdomsøen – status på visionsarbejde fra MN 

Der er gang i en udviklingsproces, hvor unge bliver inviteret til 

forskellige arrangementer, der skal afføde idéer til, hvad øen skal 

udvikle sig til. 

Der arbejdes med 6 forskellige retninger/områder. 

På folkemødet bliver der inviteret ind til debatter om øen og ungdom 

i det hele taget. 
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Der skal være arbejdslejr i begyndelsen af juli, hvor en del ting 

skal tømmes ud og rives ned. 

I august arrangeres ”Åben Ø” for spejder- og ungdomsledere, der får 

en rundvisning, og det er håbet, at der undervejs på rundvisningen 

genereres idéer. 

Alt i alt arbejdes der intenst på udviklingen af øen. 

 

b. Organisering af fælleskorpsligt arbejde 

ND informerede fra Spejderchefdøgn, hvor der bl.a. blev arbejdet 

med organiseringen af ”Spejdernes” formål og struktur: 

 

Formål: En ændret organisering skal skabe følgende effekt: 

En mere optimal udnyttelse af ressourcer både fælles og enkeltvist 

via en bevidst organisering med fokus på maksimal værdiskabelse 

(ift. drift, udvikling af drift og ny udvikling), der endvidere muliggør: 

 Én nem indgang for omverden 

 Én styrket stemme 

 En øget evne til at håndtere store tværgående initiativer på en 

enkel og effektiv måde 

 

Designkriterier: 

 Organiseringen skal forankres professionelt og politisk 

 Organiseringen behøver ikke ligne det, vi plejer 

 Organiseringen skal kunne åbnes for andre 

 Organiseringen skal varetage drift og udvikling, der foregår 

mellem de 5 korps 

 Lav kompleksitet 

 Organisationen har sin egen selvstændige økonomi med 

vekslende finansieringskilder 

 Indfasningen skal kunne skaleres op og ned i størrelse og 

tempo 

 

Se i øvrigt bilag 11.b. 

KR bakker op om fremlagte designkriterier: Organisering af de 

fælleskorpslige initiativer og projekter. 

 

c. Spejderchefkredsen 

Med afsæt i Tænketankens arbejde vinteren 2014/2015 samt 

præsentation af projekttanker for Den Store Komite den 5. marts 

2015, blev der på Årsmødet for Spejderne den 7.-8. marts arbejdet 

med mission, strategi og budskaber i fælles regi. Spejderchefkredsen 

har arbejdet med en ny fælles organisering af de danske 

spejderkorps, der kan sikre fremdrift og forankring af de fælles 

strategi- og projektprogrammer. Organiseringen fremlægges for Den 
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Store Komité den 28. september 2015. Næste møde er på lørdag 

på Folkemødet.  

Der skal sammensættes en fælleskorpslig gruppe, der hen over 

sommeren kan færdiggøre formuleringen af den fælles mission, som 

blev startet på spejdernes årsmøde. ND ønsker ikke at fortsætte med 

dette, da han mener, at der skal ”friske øjne” på arbejdet. KF 

overvejer deltagelse. Der er aftalt møde den 16. juni. 

 

d. Status fra Folkemødet 

ND, COS og KF deltager. 

Sanne Lund Sørensen er med som repræsentant for Young Spokers 

Persons, Signe Lund Christensen og Søren Skårhøj deltager også. 

Spejderne ønsker at vise, at vi inviterer andre ind – vi er ikke en 

lukket gruppe! 

 

e. BUS 

Møde i tirsdags, hvor der skulle præsenteres kandidater til DUF’s 

styrelse i december. 4 kandidater blev præsenteret: 

 DDS styrelseskandidat: Jens Nicolaj Malskær 

 KFUM en kvinde Gitte Kjær Petersen 

 DUI en kvinde Lone Søndergaard Nielsen 

Andreas Højmark Andersen stiller op til næstformandsposten – han 

stiller op som DBS’er. 

 

12.    Kalender 

a. Kommende arrangementer 

22. juli – Reception på Tydal – ND forventer at repræsentere 

Uge 30 - Sommerstævne på Lindenborg 

20. juli - BiD’s landskonference SB og ND er repræsentanter 

 

b. KR-møder i 2015-2016 

Se kalender 

 

13.    Eventuelt 

 AB: Opfordring til at indsende orienteringspunkter før eller efter KR-

møder – vil hjælpe referatskrivningen betydeligt. I øvrigt er det vigtigt, 

at SB husker at lave en opsummering/afslutning efter hvert punkt. 

 

På næste møde bliver der en runde, hvor man kan fortælle, om man 

forventer at opstille til KR igen. 

 

AO: AO vil lave et oplæg omkring forventninger til at blive medlem af 

KR. 

 

Hvem skriver til Korpsets medier om dette møde? Det gør ND. 


