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23. april 2018 

Referat fra Korpsrådsmøde  

Fredag d. 13. april 2018 i Rebild 

Til stede: Connie Schneider (CS), Inge Burmeister (IB), Mikkel Nilsson (MN), 

Helene Bolvig Hansen (HH), Sanne Lund Sørensen (SS), Annette Olesen (AO), 

Sarah Basnov (SB), Majvi Weiss (MW), Christine Engel Walther (CW), 

som referent Birgitte Bøje (BB) 

Afbud fra Bruno Friis (BF) 

1. Formalia 
a. Godkendelse af dagsorden 

Med tilføjelse af pkt. 3 e medlemsservice 
 

b. Godkendelse af referat fra KR. møde d. 10. marts 2018 
 

2. Førerstævne 2018 
a. Orientering om referenter og dirigenter 

Ref. Simone Bjerg Dahl og BB, Dirigenter Andreas Højmark og Kathrine 
Færløv  
 

b. Gennemgang af dagsorden 
 

c. Gennemgang af program – hvem gør hvad 
SB præsenterer årets indsamling til shelter på Øksedal. 
KR er blå patrulje, tager sig af gæster, når der ikke er andre opgaver.  
 

d. Markedsløb 9 poster/9 hold, 10 min. til hver post, god tilslutning fra udvalg 
til at lave poster. 
14.30-15 intro til Medlemsservice (BB) 
 

e. Vores forslag  
-Differentieret kontingent- ønske om debat 
- Vigtigt med mandat fra Førerstævnet til KR omkring evt. salg af Gl. 
Gugvej 
- Fremadrettet centerlejr på Øksedal og ikke korpslejr p.gr.a nyt 
samarbejde omkring Spejdernes lejr. 
 

f. Valg- Charlotte Mejer Friis stiller op til ledig plads i KR 
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3. Godkendelse af diverse reviderede dokumenter 

a. Retningslinjer om transport 
 

b. Velkommen til korpsarbejde 
 

c. Praktisk om at sidde i KR 
 

d. Procedure for godtgørelse i DBS 
Diverse dokumenter er rettet og godkendt, kun skal der under ”transport 
refusion” slettes info om Wild Card under togrejser, da denne ordning ikke 
eksisterer mere. 
 

e. Medlemsservice- FU har fået rettelser og kontrakten skulle nu være i hus. 
Planlagt er opstart 1.8.2018, og kredse skulle være på fra midt sep. 2018.  
 

4. Nyt fra Styregrupper 
Orientering: skriftligt fra hver styregruppe – foreligger som bilag inden mødet  
a. Punkter til beslutning fra styregrupper 
FTU – Det forventes at alle i FTU kun ønsker at fortsætte en periode mere. 
Kunne kommissoriet ændres, så de kan tage ekstra medlemmer ind i år?  
Godkendt 
 
b. Yego kommissorium og arbejdsdokument omkring procedure er under 
udarbejdelse. 
 
c. Røde Kors samarbejde. DBS deltager i landsindsamling og kan til gengæld 
tilmelde sig førstehjælpskurser, hente ting i butikkerne m.m. SS præsenterer 
samarbejdet på Førerstævnet. 
 
d. Spejderhjælpen Rwanda- Axel Duebjerg skal deltage    
 
e. Strategiudvalg: Jakob, Mads og Pia står for plakater og strategi-oplæg.  
 
f. Hvem deltager i Folkemødet? (tilmelding 23. april) MN og SS 
 
g. Kredsudvikling - Bilag for kredsudvikling. Vi afventer arbejdet til maj og 
ser om alle kredsudviklingsgrupperne fortsætter. 
 
h. Roverudvalget- status på udvalget arbejde blev drøftet 
 
i. Friluftrådet 23. april 2018 Workshop og GF eftermiddag. SB deltager. 
 
j. De grønne pigespejderes delegeretmøde i Nyborg 5.-6.maj 2018, MW 
deltager  
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k. Spejdernes lejr  Skype-møder i Forhandlingsorganet 16. og 23.april kl. 
20.00-21.30 og 30. april Repræsentantskabsmøde. MN og MW deltager. Vi 
bestræber os på at få en plads i en af styregrupperne. 

 
5. Evt.  

a.  Forespørgsel fra Frederikshavn om KR vil overrække knive til 
Diamantspejdere på Rebild Lejr 2.-8. juli. CW deltager. 
 
b. Forespørgsel om udlejning af Øksedal i 2021. Vi booker normalt ikke 
længere forud end 1½ år, men accepterer denne gang. 
 
c.  Fjeldgruppe vil gerne lægge info på FB, Ok- de skal tage kontakt til WEB. 
 

 

 


