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Referat af Korpsrådsmøde 
Houens Odde, lørdag den 11. marts 2017 

 

1. Formalia 

a. Godkendelse af dagsorden 

Dagsordenen er godkendt. 

 

b. Godkendelse af referat fra KR-møde d. 21.-22. januar 2017 

Referatet skal ligge i mappen for det møde, hvor det skal behandles 

på. 

Hvis der bliver stillet spørgsmål til referatet på mail, skal det 

tydeliggøres, at det forventes, at der skal svares, og så skal der 

svares, så alle kan se svaret på spørgsmålene. 

Referatet er godkendt 

 

2. Førerstævne 

a. Orientering fra Event 

Markedsløb: 

i. Sanne fordeler holdene 

ii. Skal KR have en post? 

1. Majvi forbereder en post og hører Christine og Helene, 

om de vil hjælpe 

2. Alle KR-medlemmer, der ikke har en opgave på 

tidspunktet, står på posten 

3. Bruno og Sarah står for selve afholdelsen af løbet 

4. Spejderne, Joti, FTU, BiD, KR, IU, KOM-IT forventer 

indtil videre at have en post 

Teknisk: Korpset skal huske at have en projekter med til den 

workshop, der ikke skal være i samlingssalen eller i hallen. 

MobilePay i kiosken: Korpset har en mobilepay-konto, som kan 

bruges. 

Der kommer nogle morgenmotionshold. 

KR mødes fredag kl. 19 til aftensmad. 

 

b. Hvad skal der ske, og hvad er KR’s roller og opgaver? 

KR må gerne være behjælpelig med at facilitere værkstederne 

omkring strategiforslagene, men fremtidstaskforce er ansvarlige. 

 

Arbejdet på stævnet om forslagene i korte træk: 

i. Oplæg ved Pigespejderne 

ii. Værkstederne, hvor der udarbejdes ni sætninger 

1. Rammer: Hvordan ser organisationen ud om tre år? 

2. Specialisering: Hvilke områder skal vi specialisere os i  

i løbet af de næste tre år? 

3. Identitet: Hvordan ønsker vi, at vi kan forklare det at 

være Baptistspejder til andre om tre år? 

iii. Opsamling, hvor der stemmes om sætningerne 
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iv. Fremtidstaskforce sætter sig ned og sammenskriver 

strategien, hvorefter det præsenteres for KR, som siger ok 

til det. 

v. Mikkel fremlægger forslaget 

 

3. Økonomi 

a. Endeligt budget 

Underskuddet for 2017 er korrigeret til ca. 450.000 kr. 

Økonomistyregruppen opfordres til at lave et notat om, hvad man 

kan få dækket, når man laver noget for korpset. 

Udviklingsstyregruppen og økonomistyregruppen sætter sig sammen 

med FTU og snakker fremtidig økonomi. 

Budgettet er godkendt efter diverse tilrettelser. 

 

b. Kollektiv ulykkesforsikring i DBS 

Økonomistyregruppen har fået et tilbud på en kollektiv 

ulykkesforsikring i DBS. Styregruppen undersøger ved 

forsikringsmanden, om det her er det billigste tilbud, både i forhold til 

ulykkesforsikring og evt. ved at flytte alle forsikringer til et andet 

selskab. 

Vi vender det igen på mødet i maj. 

 

4. Spejdernes Lejr 

a. Hvad er status på deltagelse af DBS-kredse? 

PT er der 84 deltagere, der har tilmeldt sig. 

Flere kredse i Nordjyllandsdivision har valgt at lægge sig sammen,  

og Esbjergs spejdere er afsted sammen med Aarhus, så  derfor ser 

det på listen ud til, at der ikke er særlig mange kredse tilmeldt. 

De to nye kredse skal så vidt muligt tilkobles andre kredse, så vi 

sikrer, at de er med. 

Inge skriver til Ann og fortæller, at hun gerne må sende en mail ud 

om jobbersituationen. 

 

b. KR-opgaver ift. Spejdernes Lejr 

Reception 

Erhvervskonference 

Rundvisning 

International reception, torsdag 

Der dannes et overblik, og vi vender det på maj-mødet. 

Der opfordres til at man melder sig som jobber, hvis man har tid – 

eller bare har noget tid til overs. 

 

5. Intern kommunikation i DBS 

Orientering: skriftlig fra hver styregruppe – foreligger som bilag inden 

mødet 

a. Punkter til beslutning fra styregrupperne 

Rover: Arbejdet er sat lidt på standby, indtil der er styr på, hvilke 

kræfter der er. 

Der skal tages en grundig snak om, hvordan vi bedst bruger de 

ressourcer, vi har i korpset ift. at sidde i flere udvalg/grupper. 
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Spørgsmål fra IU kan tages op på et kommende møde. 

 

b. KR-kommunikation – vi skal blive bedre til at komme ud med det, 

vi laver 

Skal være et fast punkt på dagsordenen, om hvad der er sket på 

mødet til Korpsnyt og facebook. 

Referatet skal sendes til udvalg og kredse efter møder. 

Sanne laver oplæg til FB og Korpsnyt efter dette møde. 

Punkter til nyheden: Spejderne, fokuspunkter de næste tre år og 

førerstævneforberedelse. 

 

6. Eventuelt 

a. Skal DBS sende repræsentanter til Friluftsrådets generalforsamling 

og jubilæumskonference? 

Connie og Sanne forsøger at deltage. 

b. Annette var på gruppeudviklingsworkshoppen og har lavet en aftale 

med konsulenten om, at han deltager på et kredsfokusmøde. 

 

 


