
 

Referat – KR-møde 8. sept. kl. 16.00-18.00 

Houens Odde 

Tilstede Mikkel Nilsson (MN), Sanne Lund Sørensen (SL), Annette Olesen (AO), Helene Bolvig (HB), Sarah Basnov (SB) 

Afbud Inge Burmeister (IB), Connie Schneider (CS), Christine Engel Walther (CW), Majvi Weiss (MW), Charlotte Mejer Friis (CF), 

 

Punkt 

Velkommen 

1. Formalia 

a. Godkendelse af dagsorden 

Der tilføjes nyt pkt. 4 vedr. Førerstævnet, der behandles 8. september. 

Derefter godkendt. 

b. Godkendelse af referat fra KR-møde 26. juni 2018 på Meet 

Referatet blev godkendt 

2. Besøg af IC’erne 

IC’erne har afholdt en workshop omkring arbejdet i PFD og vores indbyrdes forventninger til hinanden. 

3. Godkendelse af kommissorier 

a. KomIT 

b. IU 

c. FTU 

d. ØKU 

e. Yego 

f. JOTI 

Der var nogle mindre spørgsmål til kommissorierne, som blev besvaret, og som vil blive besvaret til udvalgene efterfølgende. 

Kommissorierne blev godkendt . 

De godkendte kommissorier samt bilag bliver sendt ud snarest efter mødet. 

4. Godkendelse vedr. Førerstævne 

Engagementstyregruppen havde et økonomisk spørgsmål til Førerstævnet. Engagementstyregruppen fik ok til at arbejde videre 

med deres ideer til førerstævnet inden for førerstævnets budgetramme. 
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Referat – KR-møde 11. sept. (fortsat fra d. 8. sept) kl. 20.30-22.00 

Google Meet 

Tilstede Mikkel Nilsson (MN), Sanne Lund Sørensen (SL), Annette Olesen (AO), Charlotte Mejer Friis (CF), Sarah Basnov (SB), Inge 

Burmeister (IB), Connie Schneider (CS), Majvi Weiss (MW) 

Afbud Christine Engel Walther (CW), Helene Bolvig (HB),  

 

Punkt 

5. Gennemgang af dagsordenen 

6. Fællesudvalgsweekenden 

a. Gennemgang af program 

Programmet for weekenden blev gennemgået, og MN fortalte om, hvad Thomas Stenholt vil bidrage med til KR-mødet 

fredag og det fælles møde lørdag formiddag. 

b. Fordeling af opgaver 

Alle opgaver er fordelt. 

 

Der er PT 13 tilmeldte (nogle fra KR mangler også at tilmelde sig) 

7. Status fra styregrupperne 

a. FU 

i. Standardvedtægter for kredse 

MN og AO har arbejdet på korpsets standardvedtægter og har læst kredsenes vedtægter igennem jf. DUFs nye 

retningslinjer. Alle kredse skal ændre i deres vedtægter, hvilket der vil være frist for 1. juni. Dispensationen løber 

t.o.m. 31. dec. 2019. Fristen til kredsene er 1. juni 2019. Der vil blive mulighed for kredsene i at få hjælp til 

kredsene.. 

ii. Status på Gl. Gugvej 

MW gav en status på vurdering af bygningen og tilbud fra Jørgen Bønsdorff. Tilbuddet blev vendt. Der blev givet 
mandat til økonomistyregruppen til at gå videre med tilbuddet. 

b. Økonomi 

AO orienterede om at der er kommet ny vandvarmer på Gl. Gugvej. 

AO orienterede om, at der er ved at blive fundet en løsning på rengøringen af Øksedal. 
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AO har en plan ift. tømning af Gl. Gugvej ifm. salg. 

c. Strategi 

i. Status fra KomIT 

SL gav en status på ny hjemmeside 

ii. Godkendelse af nyt medlem til KomIT 

Didde Fyhr blev godkendt til KomIT 

 

SL orienterede om, at det er drøftet med KomIT omkring salg af Gl. Gugvej ift. flytning af IT udstyr. 

d. Partnerskaber 

i. Indstilling af årets forening til DUF 

Partnerskaber udarbejder en indstilling til DUF. Fristen er 30. oktober. 

e. Engagement 

CF orienterede om materiale om “Trivsel og tryghed i foreningen” 

CF orienterede om aftale vedr. underholdning på Førerstævnet 

AO orienterede om status på dialogdage. 

8. Korpsets trailer i Skee 

Økonomi aftaler nærmere med Skee. 

9. Kalender 

Kalenderen blev gennemgået, og diverse pladser til arrangementer blev fordelt. 

Evt. 

a. Gennemgang af sensommermødet og KR-mødet i lørdags 

MN gennemgik hurtigt outputtet fra Spejdernes Sensommermøde i weekenden. 

b. Kontakt til kredse 

Strategi kontakter kredsene i løbet af september. 

c. CS gav en orientering fra landssamrådet: Ny køreplan for valg af kandidater til styrelsen 

d. Orientering fra MN: Har udarbejdet en samtalegruppe med Mads Bach og Hannes Dau (DSS) 
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