
 

 

Referat – KR-møde 26. juni 2018 kl. 20.00-21.30 

 

Tilstede  Mikkel Nilsson (MN), Majvi Weiss (MW), Connie Schneider (CS), Sanne 

Lund Sørensen (SL), Annette Olesen (AO), Christine Engel Walther (CW), Charlotte 

Mejer Friis (CF), Helene Bolvig (HB), Sarah Basnov (SB) 

Afbud fra Inge Burmeister (IB) 

 

1. Formalia 

a. Godkendelse af dagsorden 

b. Godkendelse af referat fra KR-møde 26. maj 2018 på Houens Odde 

 

2. Status på kommissorier (arbejdsgrundlag) 

a. Der er sendt kommissorium afsted til ØKU  

b. Der mangler at blive sendt afsted til FTU + Joti + KomIT + IU 

c. YEGO er lige ved at være på plads. 

d. Kommissorierne skal være klar til godkendelse på september-mødet. 

 

3. Status på udvalgsopstillinger 

- De opstillede til ØKU, FTU, KomIT og Yego er valgt og kontaktes af de 

udvalgsansvarlige. 

- Distributionslister opdateres. 

- Velkomstpakke samt invitation til fællesudvalgsweekend sendes. 

 

4.  Status på styregrupperne 

- Strategi (og herunder de regionale dage) 

- Der er afholdt tre regionale dage i juni, hvor der var god  

 deltagelse fra 14 kredse.  

- Vi afventer lige nu ansøgninger til at blive pilotkreds. 

- Der er plakater på vej rundt til alle kredse. 

- Kom-IT er i gang med den nye hjemmesiden.  

 

- Økonomi 

- Udvalget forbereder salg af Gl. Gugvej og der arbejdes på  

  salg inden årets udløb. 

- Rengøringsaftalen på Øksedal skal gennemses. 

- Udvalget planlægger arbejdet med den nye shelter og  

  undersøger mulighederne for at søge tilskud. 

 

c. Partnerskaber 

- Det præciseres hvilke partnerskaber som udvalget skal tage sig af. 

d. Engagement 

- Møde er aftalt i august, hvor det videre arbejde skal planlægges ifht 

kommen arrangementer mm. 

e. FU 

- GDPR (persondataforordning) Information om den nye forordning er under 

udarbejdelse og lægges derefter på hjemmesiden. 

- Der er lavet foto-samtykkeerklæring til deltagerne og stabene på  

      årets Roland/Gilwell-lejre. 
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- Vedtægter, Der skal laves nye standardvedtægter efter DUFs  

       nye retningslinjer. 

 

5. Status fra Folkemødet 

- DBS for fået stor ros for at hjælpe med at få Spejdernes deltagelse 

på Folkemødet 2018 til at lykkedes. Folkemødet var igen i år en 

succes for  Spejderne, som i år var endnu bedre til at koordinere 

deltagelse i events +  dialoger, samt tage kontakt til interessenter og 

selvblev vi inviteret til kaffemøde hos DFUNK (Dansk 

Flygtningehjælps ungdom). 

 

6. Kalenderen 

- Arrangement på Ungdomsøen d. 29. aug. 

- Næste KR møde samt Spejdernes halvårsmøde 7.-9- sep. 

 

7. Evt.  

a. Afregninger i KR-regi og diverse udvalg 

Alle udgifter der er brugt i KR-regi, skal afregnes hos KR-formanden, der så 

videresender til bogholderiet, ligesom at det er formanden i diverse 

udvalg, der skal videresende til bogholderiet. 

b. Projektgrupper 

Vi drøftede om det altid giver mening for projektgrupper at deltage i 

fællesudvalgsweekenden 

c. Korps-kalender 

Det undersøges om KR-kalender kan ligge på hjemmesiden. 

d. Kontakt til kreds 

Strategi-udvalget tager kontakt til alle kredse inden fællesudvalgsweekenden 

e. Husk autosvar på mailen, hvis der er perioder i løbet af sommeren, hvor 

der ikke svares på mail. 

 

GOD SOMMER! 
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