
 

 

REFERAT AF KR-MØDE DEN 28.-30 NOVEMBER 2014 I 

VIGGAHUS, GANLØSE 

 

Til stede: Sarah Basnov (SB), Niels Dam (ND), Kathrine Færløv Christensen (KF), 

Connie Schneider (COS), Klaus Agerskov (KA), Teresa Kildelund (TK), Mikkel Nilsson 

(MN), Majvi Weiss (MW) og Bruno Friis (BF) 

Afbud: Christine Strøm (CHS) 

Referent: Ann Bidstrup Lebech (AB) 

 

 

0. Indledning og 5 fantastiske minutter (SB) 

Gode historier blev delt. 

 

1. Formalia (Referat SB) 

a. Godkendelse af dagsorden 

Godkendt. 

b. Godkendelse af referat fra KR møde 13. september 2014 (Referat SB) 

Godkendt. 

 

2. Valg til udvalg – indsupplering 

a. KOM-ITU: Jens Peter Bylund, Stine Gammelmark Rosin, Berit Elleby, 

Astrid Melkær Andersen. 

Alle er valgt. 

b. ØKU: Jan Mikkelsen. 

Valgt. 

 

3. Nyt fra udvalg, projektgrupper og repræsentationer (Bilag, MN, KA, BF, TK, AO, 

ND) 

a. Status – udvalg og projektgrupper 

KOM-IT v/MN: 

Se bilag. 

Udvalget er i fuld gang med den eksterne del af hjemmesiden og regner 

med, at den er aktiv inden jul. 

Opgaverne er fordelt blandt medlemmerne således, at både 

kommunikations- og IT-områderne er dækket ind i forhold til 

medlemmernes interesseområder. 

Tue Sandbæk opdaterer fortsat den gamle hjemmeside suppleret af 

Henrik Andersen. 



 

Astrid Melkær Andersen og Stine Gammelmark Rosin er på et kursus i 

Prag i denne weekend: Young Spokespersons. 

Udvalget vil lave en større satsning på at komme mere ud på de sociale 

medier. 

Vedr. kommissorium: Udvalget ønsker at fokusere på de områder, de 

brænder for og har ressourcer til. 

Korpsrådet ønsker, at udvalget står for at lave skabeloner til foldere og 

andet PR, og at de står for at sætte Førerstævne- og Regnskabshæfter 

op. 

Der foreligger forslag til revideret kommissorium – se pkt. 3. c. 

 

Henrik Andersen har været i kontakt med Henning Årdestrup, der har 

rettighederne til korpsmærket, og han vil gerne revidere mærket, så det 

passer ind i en helhed med vores designmanual. 

 

ØKU: 

Se bilag 

Der er ikke sket så meget efter fællesudvalgsweekenden. 

Toiletprojekt: De udendørs toiletter, der ikke er bygget til træk og slip, 

ønsker ØKU at renovere + kloakere. 

 

ND orienterer om, at Jørgen Bønstorfs har fremsendt et forslag til, at 

Korpset giver ham fuldmagt til at ansøge om ændring i lokalplanen for 

området, hvor Korpskontoret ligger i. FU vil på næste møde tage stilling 

til dette forslag. 

 

FTU: 

Se bilag. 

Udvalget er gået i gang med at finde en ny Rolandlejrchef til 2016. 

Ellers er de gået i gang med at kigge på en designprofil. KR forudsætter, 

at de samarbejder med KOM-IT om denne profil så der kommer en fælles 

linje i profilerne. 

 

YEGO: 

Se bilag 

Lige nu er der 11 tilmeldte deltagere til Afrikaturen 2015. BBU kræver 

mindst 15 deltagere, så er der ikke yderligere 4 deltagere, der tilmelder 

sig senest den 1. december, så bliver turen ikke til noget. 

Cathrine Næsby stopper som formand 1/1-2015. Theis Læssøe overtager 



 

formandsposten. 

 

Førerstævneprojektgruppen: 

Se bilag. 

Projektgruppen har spurgt, om de må hæve prisen eller kan få et større 

tilskud, da maden er dyr på skolen. KR besluttede, at prisen ikke skal 

hæves samt, at tilskuddet ikke kan blive større. Der må findes en anden 

løsning.  

Der blev efterlyst et budgetforslag.   

 

JOTI 

Se bilag. 

Jimmy Singerholm Olsen og Sine Kallestrup Sørensen ønsker at fortsætte 

som henholdsvis formand og international kontakt. Begge er valgt. 

De ønsker, at deres budget bliver øget med 5.000,- kr. til PR. Dette 

vendes under økonomi. 

 

b. Kommissorium Joti, godkendelse  

Kommissorium inkl. rettelser er godkendt. 

 

c. Kommissorium KOM-IT, godkendelse 

Kommissorium inkl. rettelser er godkendt. 

 

d. Spejderhjælpen 

Marie Keiding kom og fortalte om arbejdet. 

17 kredse har i Spejderhjælpsugen 2014 tjent 30.395,74 kr. til 

Spejderhjælpen. 

 

e. Spejdernes Lejr bestyrelsen 

Forskellige nye regler har vanskeliggjort arbejdet, som fx kan løses ved, 

at de korps, der ikke er medlem af SAF (DBS, DSS og KFUM), bliver 

proformamedlemmer. 

Der mangler fortsat 4-5 udvalgsformænd, fx for økonomiudvalg og 

Special Events. 

Partnerskabsudvalgets arbejde er afsluttet. 

Sønderborg Kommune har ansat en projektchef med fokus på Spejdernes 

Lejr. 

 

 



 

4. Kredsfokus 

a. Nyt fra Kredse 

Se bilag. 

Flere kredse melder, at de er rigtig glade for, at kontakten direkte til KR 

er genoptaget. 

Rønne: det går rigtig godt, og de har nu både gang i Flok- og Trop-

arbejdet og har fået flere førere. 

Spejderne på Amager (en undergruppe af Herlev Kreds) spørger, om der 

stadig er en opstartspulje, de kan få del i. Tårnby 1., som de 

underskriver sig, ønsker at være medlem hos Herlev, således at Herlev 

får to familiespejdgrupper. De samler ca. 20 spejdere og forældre hver 

anden lørdag. 

 

 

b. Logbøger 

AB fortsætter sine logbøger i forbindelse med konsulentarbejdet – det 

bruges som et arbejdsredskab. 

Der etableres kredslogbøger i forbindelse med KR’s kontakt til kredsene. 

Der tages højde for personfølsomme informationer. Formålet med 

logbøgerne er oplysninger om kredses historik, og desuden er det 

tidsbesparende i forhold til KR-mødernes dagsorden. 

 

c. Kredskonsulent 

Se bilag. 

 

d. Kredsledelsessamling 

Kredsledelsessamling skal bibeholdes og foreslås lagt i samme weekend, 

som Roland Ekstra den 18.-20. september 2015. FTU spørges. 

KR ønsker, at der sidder en fra FTU i programudvalget. 

MN og BF er valgt til programudvalget. 

Korpset betaler transporten til samlingen, og der bestemmes senere et 

deltagergebyr. 

 

5. Dialogdag (Bilag, TK, MN, LP) 

a. Status 

Gennemgang af programmet i detaljer – tanker og idéer blev 

præsenteret af MN og TK. 

Dialogdagen bliver et heldagsarrangement inkl. god middag og 

aftenhygge. 



 

b. Program 

Se program i bilag. 

 

6. Økonomi (Bilag, COS) 

a. Budgetopfølgning 2014 

Maksimum 100.000 kr. i underskud. Der er omkostninger vedrørende 

Øksedal, som bliver omposteret når regnskabet udarbejdes. Færre 

international ture er med til, at underskuddet ikke bliver større. FTU har 

ikke brugt alle deres midler. SB spørger til MOMS-kompensation. COS 

fortæller, at man får tildelt kompensation i forhold til hvor mange 

ansøgere, der er i alt. COS fortæller, at der er et hængeparti omkring 

transporten til sommerlejren 2014 på Øksedal for de sjællandske kredse. 

Transporten blev dyrere end forventet, og der er 2 kredse, som ikke har 

betalt transporten. Søren Jensen, som stod for transporten, er sat på 

sagen. 

 

b. Budget 2015-2016 

Kontingenter og tipstilskud er uændret i forhold til hvad den plejer. 

Seminar, møder, nord-syd er steget fra 38.000 kr. til 73.000 kr. 

Rejseforsikringen kan trækkes ud og blive et selvstændigt punkt under 

internationale arrangementer. Ligeledes kommer der endnu en udgift i 

forbindelse med medlemskab af DSC. ND foreslår, at FTU-budget 

udspecificeres på de enkelte træninger. Korrektion af Yego-posten. 

Tilskud til De tyske spejderes jubilæumslejr tildeles således, at der til 

hver spejder gives 1.000 kr. i tilskud, dog maks. 50.000 kr. i tilskud. Der 

foretages en huslejestigning for BiD på korpskontoret. ND varsler en 

huslejestigning til at inkludere internet således, at den kvartalsvis stiger 

fra 4.500 kr. til 5.500 kr. JOTI får ikke de 5000 kr. til 

reklamepromovering af Joti. Nej til at give førerstævnegruppen 100 kr. 

mere til maden. Lodsedler: Enighed om 15 gevinster og et oplæg på 

25.000 lodsedler til en salgspris på 20 kr. Billedet på forsiden og teksten 

på bagsiden er godkendt.  

 

7. Nationalt (TK, ND, KF) 

a. BiD landskonference 2 

Logoet for BiD blev nedstemt, og der er givet tilladelse til at revidere det 

gamle logo.  

I øvrigt et godt møde, hvor det blev fortalt, at Rasmus og Line Hylleberg 

fra januar 2015 bliver udsendt til Burundi i 2 år med mulighed for 



 

forlængelse. 

Morten Kofoed har inviteret alle, der har interesse i at arbejde med Afrika 

til møde den 6. januar 2015. ND deltager. 

 

b. BUS 

Oplæg ved sidste møde: ”Foreningernes udfordringer i forhold til 

frivillighed”. 

TK har deltaget i BUS’s årsmøde, hvor der var forskellige oplæg. 

 

DUF delegeretmøde er i næste weekend, hvor KF og TK deltager. 

 

Der skal findes en DBS’er til at sidde i et udvalg, der skal se på 

proceduren for opstilling af kandidater. ND deltager. 

 

COS er suppleant for KF, mens hun er i USA. 

 

c. Spejderchefgruppen 

Der arbejdes på en fælles mission og kommunikationsstrategi, som bl.a. 

tages op på spejderchefdøgnet 6. -7. februar 2015. 

Der skal også ses på, om organisation og struktur for samarbejdet 

mellem korpsene i Danmark skal justeres i forhold til den nuværende 

struktur. 

Vi skal betale en del af vedligeholdelsen af WOOP-app’en. App’en er 

blevet så populær, at Sverige og Norge gerne vil have adgang til den. 

 

Spejderdagen skal køre videre. Der skal bruges samme koncept i 2015, 

som i 2014. Spejdernes Lejr overtager Spejderdagen i 2016 og 2017. 

 

Value Based Leadership – et svensk koncept, som man har ønsket at 

overføre til danske forhold. Desværre har de mennesker, der har 

arbejdet med projektet, trukket sig, så det er sat på pause ind til videre. 

 

Spejderne i Danmark har sendt et brev til Marianne Jelved for at holde 

hende op på alle hendes positive udmeldinger. 

 

Der bliver ikke indsuppleret nogen på KF’s post i hendes fravær. 

 

 

 



 

8. Internationalt (ND, CHS, KF) 

a. IC nyt 

Se bilag 

 

KF: I PFD findes et projekt på Sri Lanka ”Entrepreneurship for 

Empowerment”, og der mangler to til programudvalget, så prik gerne til 

et par baptistspejdere. 

Der bliver arrangeret en studietur i sommeren 2015. 

 

KF: PFD søger en studentermedhjælper 2-6 timer om ugen. 

   

a. DSC nyt 

ND orienterede ud fra referatet den 17. november 2014 – se bilag. 

 

Formanden for Jamboreeudvalget fortalte, at deres budget ikke kan 

holde pga. prisstigninger på flypriser, og lige nu vides det ikke, hvordan 

det problem skal løses. 

Jamboreeweekender er gennemført. 

 

DK har indstillet 7 personer til at deltage i nogle udvalg på verdensplan. 

DK overtager formandsskabet for Nordisk SamarbejdsKomité (NSK) fra 

maj 2015 til maj 2018. 

 

Det danske tørklæde til internationalt brug er endnu ikke færdigt. 

 

Ny struktur: Forretningsorden for DSC: det foreslås, at bestyrelsen kun 

mødes 2 gange årligt. Se i øvrigt referat fra DSC møderne. 

 

b. Kommende internationale arrangementer 

Se bilag. 

 

Der skal findes en, der vil deltage på Nordisk Spejderkonference, på 

januarmødet. 

 

 

 

 

 

 



 

9. Årsplan 

a. Gennemgang og opfølgning fra sidste møde (ND) 

 

10.Kalender (Korpskalender, TK, MN, LP, AB) 

a. Dialogdage, orientering ved TK, MN, LP 

Se pkt. 5. b. 

 

b. KR-møder i 2015 

Kalender er rettet til med korpsmøder for 2015.  

 

c. Korpskalender 

Korpskalenderen blev gennemgået.  

 

11.Nyt fra Korpskontoret (AB) 

a. Orientering 

Der er sat et nyt White Board op i kontoret efter KOM-IT’s ønske. 

Der er sat et nyt lærred samt en projektor op i mødelokalet. 

Det White Board, der hænger i mødelokalet er meget slidt og ved at falde 

ud af væggen, så det kunne også trænge til en udskiftning. 

 

Korpsnyt: Opfordring til, at KR/SB skriver i Korpsnyt inden KR-møder, at 

der møde, og hvis der er nogen, der har ting, der skal med på 

dagsordenen, så skal det indsendes senest 14 dage før til FU. Endnu en 

opfordring til, at en fra KR skriver et indlæg til Korpsnyt efter hvert KR-

møde. 

 

b. Lotteri 2015 

Se bilag. 

Forslag til lodseddel blev godkendt 

 

12.Eventuelt (SB) 

a. Message of Peace: Der har været rygter om at en fra DBS var 

interesseret i at være med i Message of Peace. Ingen fra KR ved hvem 

denne person er.  

b. Oprydning i droppen: ND tager sig af dette. 

c. CS overtager Øksedalsudvalget mens Bruno er ude og rejse.  

 


