
 

DAGSORDEN FOR KORPSRÅDSMØDE, 

07. MARTS 2015 KL. 17:00, SØNDERBORG 

 
Deltagere: Sarah Basnov (SB), Klaus Agerskov (KA), Majvi Weiss (MW), Mikkel 

Nilsson (MN), Teresa Kildelund (TK), Christine Strøm (CHS), Connie Schneider (COS), 
Niels Dam (ND) 
Referent: Christine Strøm 

 
Afbud: Bruno Friis (BF), Kathrine Færløv Christensen (KF), Annette Olesen (AO), Ann 

Bidstrup Lebech (AB) 
 

0.  Indledning og 5 fantastiske minutter 

Gensidige refleksioner over weekendens Årsmøde. Generel begejstring over det 
fælleskorpslige samarbejde med et højt ambitionsniveau. MN og KA laver 

indlæg til Førerstævnet, MW skriver til Korpsnyt. 
 

1.  Formalia 

Dagsorden godkendt. 
Referatet af KR møde d. 24. januar 2015 godkendt med de tilsendte rettelser. 

SB kontakter AB. 
 

2.  Førerstævne: indkomne forslag 

a. Korpskontingent: FU redigerer tekst og tilføjer motivation. Deadline 11. 
marts. Der sendes også indlæg til Korpsnyt med orientering.  

b. Alkoholpolitik (I): Korpsrådet støtter indholdet i forslaget, men der bør 
tilrettes mindre grammatiske og sproglige formuleringer for 

præciseringens skyld. 
c. Alkoholpolitik (II): Korpsrådet kan ikke støtte forslaget, da vi mener det 

er formuleret for unuanceret og restriktivt. 

d. Oprettelse af ”Oplevelsesudvalg”: Korpsrådet støtter forslaget. MW og SB 
arbejder allerede nu på opslag, hvor man annoncerer efter 

udvalgskandidater. 
e. Forslag om kørselsudligning: Korpsrådet ønsker, at forslagsstillerne 

præciserer, om det bliver en udgift for korpset eller arrangørerne.  Bliver 

det en korpsudgift, skal forslagsstillere selv komme med et 
ændringsforslag til budgettet. Derudover stiller Korpsrådet et 

ændringsforslag til teksten således, at transporten bliver en del af 
budgettet for det pågældende arrangement og ikke en del af 
korpsbudgettet. Korpsrådet ønsker ligeledes præciseret, om forslaget 

gælder alle arrangementer eller kun korpsarrangementer. 
Desuden er beregningsgrundlaget forkert, da kørsel ikke beregnes i 

fugleflugtslinje.  
SB kontakter forslagsstillerne for nærmere afklaring. 

 

3.  Valg af Vice-IC’er og Patruljemedlem til DSC 
DBS er nu fuldgyldige medlemmer af DSC.  



 

a. DBS’s repræsentanter i DSC (ND og MN) indstiller en kandidat som vice 
IC’er. Korpsrådet støtter dette. Deltagelse på internationale 
arrangementer (konferencer) som vice IC’er er finansieret via DSC og 

ikke DBS. Der henvises i øvrigt til Forretningsordenen for DSC. ND 
præciserer og afklarer økonomien med formandskabet for DSC. MN er i 

dialog med Peter. 
b. DBS’s repræsentanter i DSC (ND og MN) indstiller en kandidat som 

patruljemedlem i DSC. Korpsrådet støtter dette. Hvert korps kan indstille 

et ubestemt antal medlemmer, og der er således ingen garanti for valg. 
 

4.  Økonomi: godkendelse af Revideret Budget 2015 
Vi mister 125.000kr i Tipstilskud, da statistikken nu tæller mindre end 700 
medlemmer under 30år på trods af, at vi i realiteten er flere end dette. Det skal 

præciseres for kredsene, at statistikken er vigtig. Konsekvensen bør 
kommunikeres meget tydeligt. MN og COS arbejder på en kommunikativ klar 

præsentation af budgettet til Førerstævnet. 
 
Budgettet er pkt. 5 og indkomne forslag er pkt. 6. Vi beder om revidering af 

rækkefølgen i Førerstævnehæftet inden deadline d. 11. marts. Alternativt beder 
vi dirigenterne om en manuel/mundtlig ændring på selve Førerstævnet. 

 
Folkemødet: opjusteres til 15.000, budgetteret deltagelse med 3-4 personer 
(KF, ND, COS). Signe Lund Christensen forventes at deltage via midler fra 

SL2017 - ND afklarer dette med Signe. DBS er dog villige til at støtte hendes 
deltagelse økonomisk hvis, SL2017 ikke har midlerne til det. 

 
Jamboree Udvalget er endt med et markant større underskud end kommissoriet 
giver plads til. De har anmodet DSC om at dække underskuddet, hvilket DSC 

har afslået. DSC indstiller, at hvert korps må dække underskuddet pr. egne 
deltagere, for DBS 24 deltagere á ca. 2500kr, dvs. svarende til 60.000kr. 

Såfremt underskuddet, som varslet bliver i den størrelsesorden, nedjusteres 
tilskuddet fra DBS tilsvarende til ca. 1.500 kr. pr. deltager (budgetposten på 
92.000kr fastholdes). ND og MN formulerer i samarbejde med Jesper Bøttcher 

et brev til alle DBS-deltagerne. 
 

Korpsrådet ser fortsat på DBS’s prioriteringer ift. den samlede økonomi og 
fortsatte mulighed for fastansættelser. Det forventes, at der er en indstilling 

klar til drøftelse på Korpsrådsmødet i juni. Personaleudvalget informerer 
ansatte om processen. 
 

Det samlede underskud ender på 281.816 kr. Det er et stort underskud, men 
der er særlige omstændigheder fx nedsat Tipstilskud og store internationale 

udgifter (som først bliver refunderet med 75% i 2016). Der budgetteres med 
overskud i 2016. 
Kommunikationen på Førerstævnet skal være præcis og skarpt formuleret, 

gerne med historisk tilbageblik. COS og MN kigger på det i fællesskab. 
 



 

Det reviderede budget for 2015 blev godkendt med de drøftede præciseringer 
og tilrettelser. Korpsrådet kan ikke støtte yderligere budgetunderskud. 

 

5.  Eventuelt 
 Folkemødet: ND følger op med Peter Østervang vedr. deltagelse af Young 

Spokespersons, om der er tale om 5 fra hvert korps, og hvad vi skal gøre 
fra DBS. Desuden opfølgning vedr. økonomi for de unges deltagelse 

i. Efter korpsrådsmødet har Connie snakket med Peter Østervang 

som har fortalt at de store korps kan sende 5 unge, vi kan sende 
3. 

 BUS: enighed om strategisk køreplan for indstilling af kandidater til DUF’s 
Styrelse. Man indstiller det bedste hold. Deadline for indstilling af 
kandidater er den 25. marts. Har vi kandidater? En enkelt kandidat blev 

foreslået 
 Ny hjemmeside lanceret. Skriv til webredaktion@dbs.dk, hvis der er 

redaktionelle ændringer. Meget flot hjemmeside, stort og godt arbejde, 
MN har allerede bragt ros videre 

 KOM-IT vil gerne lancere en ny designlinje på Førerstævnet, herunder 3 

nye t-shirts 
 

 

Holbæk den 17. april 2015   Holbæk den 17. april 2015 

 

________________________   ____________________________ 

Christine Strøm     Sarah Basnov 

Referent      Korpsrådsformand 

 

mailto:webredaktion@dbs.dk

