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Referat af Korpsrådsmøde  
den 20.-22. januar 2017, Colleruphus 

 

Til stede: Christine Engel Walther (CW), Inge Burmeister (IB), Sanne Lund Sørensen (SS), 

Annette Olesen (AO), Connie Schneider (CS), Majvi Weiss (MW), Sarah Basnov (SB), Bruno 

Friis (BF), Helene Bolvig Hansen (HH), Mikkel Nilsson (MN) 

Ikke til stede: Ann Bidstrup Lebech (AB) 

Referent: Sanne Lund Sørensen og Majvi Weiss 

 
1. Formalia 

a. Valg af referent 

SS og MW skiftes til at skrive referat.  

b. Godkendelse af dagsorden 

2.b kommissorie til KOM-IT udgår. Under punkt 8 skal der være et punkt der 

hedder regnskab 2016 (a), og de andre rykkes. Dagsordenen er godkendt med 

ovennævnte rettelser.  

c. Godkendelse af referat fra KR-møde den 12. december 2016 

Godkendt.  
 

2. Godkendelse af kommissorier 
a. Kommissorie Yego 

Vi skal finde ud af hvad vi vil med YEGO. Det aftales, at Ekstern snakker med 

BBU, og finder ud af, om der skal være et fælles samarbejde om YEGO, om de 

vil være med i fremtidige projekter, og hvad der skal til i fremtiden for at de vil 

være med. BBU ville ikke godkende det nuværende projekt i Rwanda, og derfor 

er det kun DBS, der er med i dette.  

Det skal afklares med YEGO, om der skal laves en studietur i 2018 og sættes 

penge af i budgettet for 2018 til dette. Ekstern følger op på dette.   

b. Kommissorie Kom-It 

Udgår.  
 

3. Opsamling dialogdag 
Der ligger referater i dropboxen under styregruppen event.  

 

Hellum: Det var en god dag med 22 deltagere. Korpsråd og udvalg opfordres til at 

skrive, hvem man sender mails på vegne af og ikke bare underskrive med navn. Der 

var et spørgsmål fra FTU om, hvorfor førsteholdet ligger under FTU. Det gør det heller 

ikke. SS skriver til FTU og siger, at førsteholdet ikke ligger under dem. Der var et 

spørgsmål om vetoretten i Spejdernes vedtægter.  

Der er opbakning til igen at afholde dialogdag i 2018. Denne må dog gerne ligge 

senere, så kredsen kan nå at starte igen, og så unge studerende kan komme med uden 

at det ramler sammen med eksamener.  

 

Herlev: Der var mange diskussioner. Man ønsker sig et knivmærke til den elektroniske 

mærkebog. Der var opbakning til fremtidsprocessen. Opfordring til, at denne slags lidt 

tunge debatter ligger tidligere i programmet. Nørrebrospejderne har meldt sig som 

værter til næste års dialogdag. I Herlev ønsker man udvalgsoplæg, som indeholder 

information om, hvad der er sket siden sidst, frem for hvordan fx træningssystemet er 

opbygget.  

Generelt en god dag, og positive tilbagemeldinger.  

 
4. Fællesmøde med BiD og BBU 

Vi havde internt i KR først en kort dialog/forberedelse til mødet. 

 



 

Danske Baptisters Spejderkorps | Korpskontoret |  

Gl. Gugvej 21 | 9000 Aalborg | +45 98 16 62 50 | dbs@dbs.dk 

 

5. Kort oplæg fra de 3 organisationer om hvordan det går i organisationerne, 

hvad der arbejdes på for øjeblikket, og hvad der skal arbejdes med 

fremadrettet. Der skal ikke besluttes noget i dag, men vi skal finde ud af, 

hvad der er grobund for, og hvad vi kan arbejde videre med sammen.  

Det er ikke alle menigheder, der har økonomi til at have en ansat, og der hvor der er 

ressourcer, er det ikke sikkert, at præsten er ansat til at lave børne- og 

ungdomsarbejde. 

Hvordan kan vi bedst bruge de ressourcer, som hver organisation har? DBS spørger 

om, hvilke fælles tiltag vi kan få glæde af sammen? Vi har overvejet 2 konkrete 

områder: kommunikation og forkyndelse. 

Efter debat i grupper samledes vi til kort opsamling. Lone Møller-Hansen skrev referat, 

som tilsendes senere. 
 

6. Præsentation af Thea Hass samt arbejdet i Spejderne 
Thea og Stefan fra Spejderne fortalte om, hvad sker der i Spejderne lige nu. 

I 2016 har de brugt meget arbejde på at finde ud af, hvad Spejderne som foreningen er 

og kan konkludere, at ting tager tid. Der er også blevet brugt tid på at finde ud af 

hvilke projekter, der skal sættes i værk. 

2017 byder på fortsat fondssøgning til at skaffe midler til at sætte aktiviteterne i værk. 

Det har været lidt svært, da fondene lige skal finde ud af, hvad Spejderne er og sikre, 

at pengene bliver brugt til det, de er sat af til. Der er i 2017 fokus på følgende: 

1) Branding af Spejderne 

2) Samle uddannelsestilbud – synliggørelse af de forskellige korpstilbud. Fælles 

gruppeudviklingsstrategi. Både udvikling i de eksisterende grupper for at sikre, at der 

er plads til alle de nye spejdere, der kommer og udvikling af nye grupper i de ”sorte 

huller”, der er på danmarkskortet. 

3) Explorer Islands: Lave lokale laboratorier/”ø’er”, for spejdere kan fokusere på 

relevante emner som fx bæredygtighed. 

 

Rammeaftalen for Spejderne er blevet justeret inden for de særlige indsatser på side 3. 

Stefan og Thea gennemgik nogle af indsatserne. 

Thea tegnede og fortalte om Spejdernes budget, hvor blandt andet Spejdernes 

fordelingsnøgle var til debat. Der blev også snakket om budgetposten ”Ressourcer fra 

korpsene” – hvordan kan vi som DBS bidrage her til? 
 

7. Budget 
Der blev arbejdet i tre forskellige grupper for at få bredt perspektivet ud på budgettet.  

Fællestræk: 

• Opgaver så som korpsbutikken kan med fordel tages ud af ansattes tid 

• Der skal afsættes midler til korpsudviklingsprojekt til at arbejde med 

korpsudvikling  

• Der skal mere fokus på fundraising 

• Prioritering af vedligehold af Øksedal 

• Fortsat opmærksomhed på at spare på rejser og møder 

 

a.  Regnskab 2016:  

Der er ingen ændringer til revisorpåtegningen indtil videre. Årets regnskab stod 

til at blive et underskud på ca. 200.000 kr. Årets resultat er blevet ca. 280.000 

kr. bedre end forventet. Vi har færre indtægter, da tipsmidlerne gik ned, og 

udgifter gik ned, men årets resultat blev et overskud på ca. 90.000 kr. Vi 

mangler at få de sidste statistikskemaer, og derfor mangler denne post at blive 

opgjort. Der var 4 deltagere på Roverway i Frankrig. Der kommer ikke flere 

opkrævninger i denne forbindelse. De er alle afregnet. Korpsbutikken har givet 

et lille overskud. Administrationen af YEGO er i år kommet med i vores 

regnskab.  
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b. Korrigeret budget 2017 

Vinduer på Korpskontoret skal udskiftes. ØKU skal komme med 

vurdering af udgift. Der er afsat ekstramidler til puljen da 2 nye 

kredse starter i 2017.   

 

c. Budget 2018 

Budgettet 2018 blev rettet til ift. ovenstående. 

 

d. Godkendelse af førerstævnebudget:  

CS kan ikke se hvordan endagsberegningerne blev udregnet. 

Man deltager lørdag (275 kr.) eller hele stævnet (375 kr.) 

Ved ovenstående korrektioner er førerstævnebudgettet godkendt. 
 

8. Besøg af Katrine Skovgård og Peter Krogh 
a. Hvad sker der på den internationale spejderscene: 

Jakob Kjærside, som er valgt til vice IC'er, er startet godt i IU – han er også 

valgt som ungdomsdelegeret til verdenskonferencen, hvor han skal stå for 

deltagelsen fra de danske ungdomsdelegerede. 

Mette Worm, som er valgt til suppleant til PFD, er ved at blive sat ind i arbejdet i 

IU. 

Fælles i DSC og PFD er, at de er ved at afslutte Roverway 2016 og starte 

Roverway 2018 samt at kigge på, om vi skal have Roverway til Danmark på et 

tidspunkt. 

Hos DSC går det meste arbejde i det kommende år med at få Pia Melin stemt ind 

i verdensbestyrelsen. 

PFD skal arbejde med at få Stine Kofoed Frederiksen ind i WAGGGS’ 

verdensbestyrelse. Derudover er der også meget arbejde med Iværksætteri 

Giver Værdi og Spejder-i-Verden-arbejdsgruppen under PFD. 

IC’er og vice-ic’erne spurgte ind til, om det vil give mening for dem at deltage på 

Spejdernes årsmøde? 
 

9. Førerstævne 2017 
a. Forretningsmøde/program: 

Vi gennemgik programmet og fastsatte tidspunkter. 

 

b. Hvordan sikrer vi, at der bliver taget en beslutning om korpsets fremtid 

på baggrund af lørdagens debat?  

Stor debat om dette, som munder ud i KR’s forslag i punkt c. 

 

c. Løb 

Annette, Sarah, Bruno og Sanne meldte sig til at lave løbet lørdag efter frokost. 

Sanne laver oplæg til udvalgene om at have poster. 

KR’s forslag til førerstævnet? 

”Førerstævnet formulerer retningen for korpset frem mod 2020” 

 

Det blev besluttet, at der bliver lavet et ”beredskabskatalog”, hvor der kan 

skrives enkelte besvarelser på spørgsmål, som vi ved kommer. 

Sanne udarbejder skabelon for beredskabskatalog og lægger i dropboxen. 

 
10. Nyt fra styregrupper 

a. Orientering: skriftligt fra hver styregruppe 

ØKU: ØKU vil gerne vide hvor meget, de skal vedligeholde KK? Det er 

nødvendigt at vedligeholde ejendommen. KK kan være et aktiv, som foreningen 

Spejderne kan bruge. Der bliver sat penge af til nye vinduer i budgettet. BF 
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beder Søren Jacobsenom at lave en liste med overslag på de ting, 

som skal laves.  

YEGO: BBU er ikke af den overbevisning, at korpset skal lave et 

kommissorium for YEGO. BBU vil gerne holde et møde med YEGO om deres 

fremtidige samarbejde. BBU har sat penge af til en studietur til Rwanda i 2018. 

Ekstern snakker med YEGO om, at KR bakker op om deres arbejde og deres 

kommissorium før YEGOs møde med BBU. Ekstern taler med BBU efter deres 

møde med YEGO d. 18. februar.  

Udvikling: SB fortalte om Grøn Kirke-projektet, og at KR er bedt om at finde 2 

kredse til projektet. Herlev og Århus er foreslået.  

Fremtidstaskforcen er sat til at lave et projekt for KR og har ikke selv taget 

initiativ til debatten om korpset i fremtiden. 

Roverudvalget: Christian Jensen vil gerne stille op til formand. KR bakker op om 

ham.  KR er af den opfattelse, at Jakob Kjærside kun skal være Vice-IC’er i IU 

og ikke sidde med i Roverudvalget. Jakob Kjærside er ikke afskåret fra at hjælpe 

Roverudvalget i fremtiden.  

FTU er der ikke noget nyt fra.  

Ekstern havde intet nyt at berette. 

KOM-IT: De spørger til tidsplan for førerstævnehæfterne. Den opgave tager FU. 

Kom-IT vil gerne være med i processen, hvis der skal laves nyt mærkemateriale.  
 

b. Punkter til beslutning fra styregrupper:  

Event: Skal der være en dialogdag i 2018? Der er opbakning i KR til en ny 

dialogdag. Næste år bliver d. 13. januar 2018 hos Nørrebrospejderne på 

Sjælland og et sted i Jylland (findes senere).  

Kredsfokus: Hvad er satsen for gaver til Kredsdagen ved Vejle? Både eksterne 

og interne oplægsholdere skal anderkendes. Transporten refunderes til interne 

oplægsholdere, og de eksterne får en lille gave udover transportrefunderingen.  

Økonomi: Hvad skal årets ’Gaver der gavner’ skal gå til? Der er stemning for 2 

projekter: Spejderhjælpen og den lokale kreds.  
 

11. Kredsfokus spørger: 
Hvem har ansvaret for at følge op på udsendte breve osv? Ansvarsfordeling. 

Det er afsenderne på brevet, der skal følge op på kontakten til kredsen. Er det ikke 

muligt at komme igennem til kredsene, da kan Kredsfokus være behjælpelig med 

denne opgave.  
 

12. Eventuelt 
a. Næste møde 

Næste møde er i forbindelse med Spejdernes Årsmøde d. 10.-11. marts. Selve 

KR-mødet ligger lørdag eftermiddag.  

28.-30. april i forbindelse med førerstævnet.  

19.-21. maj på Øksedal 

2. september (lørdag) KR-møde på Sjælland 

6.-8. oktober fællesudvalgsweekend på Øksedal.  

 

b. Andet 

- Mødet i december lå for sent. Det tages op til mødet i maj, når KR evaluerer den 

nye mødestruktur.  

- Næste fællesweekend med BiD og BBU bliver i weekenden i uge 4 2018.  

- Korpsets IC’er og Vice-IC’er inviteres med til Spejdernes Årsmøde.  

- Deltagerbetaling til Internationale arrangementer: Der er en forpligtelse overfor 

korpset ved at være udsendt af korpset, og derfor fastholder KR, at korpset 

betaler deltagernes deltagelse ved internationale træninger, som IU udbyder. 

Dette betyder, at man også har en forpligtigelse overfor korpset.  
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Således opfattet 

Houensodde den 11. marts 2017 

 

 

______________________________  

Korpsrådsformand Inge Burmeister 

  

_____________________________  

Referent Majvi Weiss 

 

_____________________________  

Referent Sanne Lund Sørensen 


