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Referat af Kropsrådsmøde  

27.-28 januar 2018 på Øksedal 

 

Tilstede: Annette Olesen (AO), Connie Schneider (CS), Christine Engel Walther (CW - kun 

lørdag), Helene Bolvig Hansen (HH - kun lørdag), Inge Burmeister (IB), Mikkel Nilsson (MN), 

Sarah Basnov (SB) 

Afbud: Bruno Friis (BF), Sanne Sørensen (SS) 

 

1. Formalia 

a. Valg af referent 
MW er referent 

b. Godkendelse af dagsorden 
Tilføjelse af punkt 8d og 8e – henholdsvis centerlejr og førerstævneindsamling, 

kontingent af familiespejdere  - under punkt 3b, gavepolitik bliver ny punkt 12, 

Korpskontor og korpsbutik bliver ny punkt 13 og evt. flyttes til punkt 14. 

c. Godkendelse af referat fra KR møde 27. nov. 2017 
Godkendt. Det er KOM der lægger referaterne på nettet. MW følger op på at få sendt 

referater fra juni og frem til KOM-IT, så de kan komme på hjemmesiden.  

 

2. Besøg fra Gilderne – nyt herfra 

Hvordan kan vi hjælpe hinanden? Gilderne vil gerne lave en Facebook-side for at få 

flere medlemmer og for at blive synlige. Gilderne håber på mere samarbejde. 

MN udtrykker glæde over Gildernes indsats på sommerlejre. AO foreslår at 

Gilderne kan have en post på Markedsløbet på førerstævnet. IB foreslår at 

Gilderne også kan anmode om hjælp til aktiviteter, så kan anmodningen om 

hjælp formidles på korpsets medier.  

 

3. Opsamling af dialogdag 

a. Opsamling 

Der er referater fra begge Dialogdage i dropboxen. AO oplevede at alle var med 

og kom med inputs i Sæsing. KR foreslår at korpset laver procedure og ligger 

dem på hjemmesiden. Den ny ordning, hvor KFUM varetager økonomien og 

hvor proceduren er, at udgiftsbilagene skal  skrives under af udvalgsformanden 

skal lægge på hjemmesiden. Der kom forslag om at lave førertræninger under 

førerstævnet. Korpsrådet vil hellere inspirere deltagerne.  
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b. Kontingent af familiespejdere 

Økonomistyregruppen mener ikke, at det vil gøre en forskel at 

have differentieret korpskontingent. I Sæsing var deltagerne ikke 

stemt for differentiering af kontingentsats, hvorimod Nørrebro var for 

differentieret kontingentsats. Det foreslås, at Førerstævnet skal beslutte om der 

skal være et differentieret kontingentsats for familiespejd. Det foreslås, at 

korpskontingentet for de 3-6 årige spejdere er 125 kr.  

MN skriver forslaget.  

 

4. Forberedelse til fællesmøde med BiD og BBU 

Korpset er ikke interesseret i at sommerstævnet flytter til uge 27 eller 28.  

 

5. Fællesmøde med BiD og BBU 

Temaer for samtaler: 

Forkyndelse:   

Hvordan møder vi unge mennesker i dag i forkyndelsen? BiD har planlagt en temadag i 

september i Odense. BBU sender deres nye konsulent ind i en arbejdsgruppe. BBU har 

startet en forkynderskole. Folk har været begejstret for tiltaget. Det er en blanding af at 

få respons af det man kommer med samtidig med at man læser ved siden af. Der er 10 

deltagere, og man skal være medlem af BBU for at få den billige pris. Forkynderskolen 

er 3-4 samlinger og 2 mellemsamlinger, men varer 1 år. Der er flere niveauer af 

undervisningen, så der er plads til alle. Jeremias bliver nævnt som en forudgående 

uddannelse, hvor det indgår i uddannelsen at man lærer at lave en andagt.  

Hvordan inspirerer vi til de ugentlige spejdermøder? Det kan også være Baptistkirken 

til de lokale kredse, som kan komme  ud og afholde en andagt. Det bliver foreslået at 

Spejderkorpset kan nedsætte et ad hoc forkyndelsesudvalg. Det har tidligere været 

svært at finde folk til dette udvalg. Både KFUM-Spejderne, Pigespejderne og FDF står 

med samme udfordring som korpset. En anden mulighed er at styrke samarbejdet med 

den lokale BBU gruppe, hvor man kan hjælpe hinanden. BiD foreslår, at menigheder, 

som har en spejderkreds tilknyttet, bliver kontaktet og gjort opmærksom på denne 

temadag. Den interne respekt for begge ungdomsorganisationer er vigtig.  

 

Kristendomsklasse-samarbejde:  

På Bornholm er 3 frikirker er gået sammen, og samarbejder om at lave børne- og 

ungdomsarbejde. Det er præsterne i de 3 kirker, som underviser i de forskellige forløb. 

Der er nogle 7. klasses elever, som vælger at gå til præst sammen med deres 

klassekammerater, og vælger at blive døbt og konfirmeret i folkeskolen. Dermed 

sendes Baptistkirkens unge over i folkekirken. BBU har SHIP, hvor de 13-17 årige 
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samles i Aalborg. I år er der omkring 20 deltagere fra både Baptistkirken 

og Missionsforbundet. Det er vigtigt for de unge at have fællesskabet. 

Menigheden kan også henvende sig til den lokale spejderkreds for at 

høre, om de har nogle unge mennesker, som kan deltage i kristendomsundervisningen. 

BBU er inspireret af en svensk model, som går fra 0-110 år. Vi skal blive ved med at 

fokusere på 7. klasse.  

 

Temadagen 29. September 2018 – arbejdsgruppe?:  

Indgår i forkyndelses-spørgsmålet.  

 

Lederskolen Aalborg/Sjælland:  

Lederskolen i Aalborg: Det er godt, og det styrker lokalt. På Sjælland er der 11 

tilmeldte, og derfor starter Lederskolen nu på Sjælland. Man kan også arbejde med en 

Midtjysk/Sønderjysk/Fynsk version. Man kan bygge kurset op tværkirkeligt for at 

komme i gang.  

Sommerstævne – hvilket tidspunkt er foretrukket? Kan det lade sig gøre at flytte 

frem til uge 27 eller 28?:  

BiD skal til sommer drøfte hvad skal der ske med Lindenborg efter 2019. BiD vil lægge 

op til, at den nuværende ordning holdes. BiD er interesseret i at garantere at man for 

en 3 eller 4 årig periode er det samme sted. Skal man sikre en bred deltagelse på 

Landskonference og sommerstævne, så skal det foregå på samme sted i samme uge. 

Ofte er der Spejderlejr i uge 28, og derfor vil Sommerstævne max kunne flyttes til uge 

29, da vi har Roland i uge 30/31.  

 

Hvordan sikrer vi sammenhængskraften BiD/DBS?:  

BiD oplevede det som en succes at have en repræsentant fra BBU og DBS i BiDs ledelse. 

BiD vil gerne have flere arrangementer, hvor man kan have mere dialog end de timer, 

som der er til rådighed i denne fællesweekend. Det kunne også være en mulighed at 

invitere BiD eller BBU til at komme en weekend og deltage i spejdernes 

korpsrådsmøde.  

6.  

7. Regnskab 2017 

CS gennemgik regnskabet. Årsregnskabet er 400.000 kr. bedre end forventet. FTU har 

sparet mange penge, og det udgør den største del af det bedre årsresultat. Næste år 

skal der holdes dobbelt Rolandlejr.  
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8. Budget 

a. Korrigeret budget 2018 
CS gennemgik det korrigerede  budget.  

b. Budget 2019 

Blev gennemgået samtidig med punkt 7a. 

 

9. Førerstævne 

a. Forretningsmøde 

Valg kommer til at fylde meget i år. Programmet for førerstævnet blev 

gennemgået og indholdet tilrettet samt tiden til forretningsdelen. 

b. Løb 

Løbet skal foregå udenfor. Informationen omkring løbet til udvalgene skal være 

tydelig i form af at det kun er 2-3 udvalgsmedlemmer, som skal stå på posten. 

Holdene bliver inddelt i patruljer á 8-10 personer. Gilderne er inviteret til at 

have en post. Mere information kommer snart ud til udvalgene, så de kan 

forberede sig. KR skal ikke have en post.  

c. KR-forslag til førerstævnet om at afhænde KK og investere i Øksedal 

CS retter forslaget til.  

d. Centerlejr 

MN har skrevet et forslag. Skulle der holdes en centerlejr, så kunne det gøres 

hvert 4. år. Det bliver Eventgruppen, som laver kommissoriet, og dem der har 

kontakten til centerlejrudvalget. Det  

specificeres at det bliver uge 28 i 2020.  

e. Førerstævneindsamling:  

Det plejer at stå i hæftet. CS spørger Søren Jacobsen om ØKU har en god idé til et 

projekt på Øksedal, som førerstævneindsamlingen skal gå til. Korpsrådet ønsker 

at prøve noget nyt på årets førerstævne. ØKU foreslår en shelter.  

 

10. Nyt fra styregrupper:  

a. Orientering: skriftligt fra hver styregruppe: 

YEGO: Orientering om Yegos projekt samt studieturen til sommer.  

Spejderchefkredsen: Det sidste møde i d. 16. januar var konstruktivt. Blandt 

andet har man indført nysgerrigheden på de andre korps og deres 

arbejdsmetoder.  

Forhandlingsorgan under Spejderne: MN og SS repræsenterer korpset. Det er 

en proces, som forhandles over 3 tirsdage. Rammeaftalen beskriver konkrete 

initiativer, som Spejderne sætter i gang.  
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Spejdernes Lejr: Der kommer en fælles udmelding omkring 

lejrens afslutning. 

KOM-IT: Der er opbakning til at KOM-IT arbejder videre med et tilbud på en 

hjemmeside. Dette var til orientering. MN orienterede om at alle @dbs.dk-

adresser flyttes til google. Dette sker i forbindelse med at administrationen er 

flyttet til København, og da kun meget få spejdere kan vedligeholde de 

nuværende servere.  

Ekstern: Der er strategi-dag i Samrådet, hvor CS og SS ikke har mulighed for at 

deltage.  

Spejderhjælpen: SB svarer på Cathrine Næsbys henvendelse omkring at sende 

en korpsrepræsentant til Rwanda. KR er bekymret for om den sidste tur i 2017 

har været uden effekt siden Spejderhjælpen allerede forespørger på om der er 

kapital til en ny tur i 2018.  

Kredsudvikling: Sindal vil gerne have besøg, men der er ingen der kan denne 

dato. Odense holder kredsrådsmøde, men der er ingen dato endnu. 

Skal der være en kredsudviklingsdag? En mulighed kunne være en weekend 

med 3-4 moduler, hvor man kan melde sig til de genoptræningsmoduler, den 

enkelte deltager ønsker. En sådan weekend kunne arrangeres af FTU. Der skal 

sætte penge af i budgettet i 2019. 

FTU: Intet at berette ud over den skriftlige orientering.  

b. Punkter til beslutning fra styregrupper 

Økonomi: ’Gaver der gavner’: KR beslutter at fortsætte projektet og med de 

projekter fra 2017 (kredsen og Spejderhjælpen).  

ØKU: Spørgsmålene er vendt, og CS svarer Søren Jacobsen.  

Event: Et event i 2019 skal foregå som en dag, hvor man samler alle 

Baptistspejdere. Det kan foregå som en en-dags-fejde. Et sted, som ligger 

centralt, og hvor der er gode tilkørselsmuligheder. Korpset betaler transporten. 

Der skal nedsætte en arbejdsgruppe til at planlægge eventet.  

IU: Har indslupperet et nyt medlem, som godkendes af Korpsrådet. 

Spejderaktiviteter bør planlægges ud fra vores værdier, vision og mission. Det 

betyder, at det skal være træninger, som udfordrer spejderne eller giver 

spejderne ansvar og mod.  

c. Opsamling på kredsbesøg 

AO laver en opsamling fra kredsene og ligger i dropboxen.  

d. Spejderevent 

Dette er besvaret under punkt 9b.  
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11. Evaluering af Spejdernes Lejre 2012 og 2017 

Besøg af repræsentanter fra Spejderne 

Erling Birkbak og Dorthe Lilleris repræsenterede Spejdernes Lejr Bestyrelsen. 

Samtalen drejede sig om spejdernes oplevelse af lejren samt hvad det har givet korpset 

at korpsets kredse har deltaget. Det blev også drøftet hvad der kunne gøres bedre.  

 

12. Kalender og mailbehandling 

a. Fastsættelse af mødedatoer 

26. februar – skypemøde: forberedelse af Spejdernes Årsmøde kl. 20-21.30 

16. marts: Reception på Wagnersvej med efterfølgende kort KR-møde 

13. april: KR-møde 

14. – 15. april: Førerstævne 

25. – 27. maj: KR-møde på Øksedal  

26. juni: skypemøde kl. 20-21.30 

7. - 9. september – Halvårsmøde med Spejderne, hvor der afholdes KR-møde 

29. sept. temadag 

5. – 7. oktober: Fællesudvalgsweekend på Øksedal  

19. november - skypemøde kl. 20.30-21 

12. januar 2019: Dialogdag 

2. februar 2019: En-dags møde. Lokation ikke drøftet 

8. – 10. marts 2019: Spejdernes Årsmøde 

22. – 24. marts 2019: Fællesweekend med BiD og BBU 

3. maj 2019: KR-møde i Tølløse før Førerstævne 

24.-26. maj: KR-møde 

b. Find repræsentanter til: 

Årsmøde Unicef 22. marts 2017:  

Repræsentant: CS og Niels Dam.  

DUF møde 6. februar 

Repræsentant: CS 

Samarbejde Røde Kors 
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Respons: Ekstern snakker internt om samarbejdet. Ekstern svarer 

på Røde Kors’ henvendelse.  

Fyraftensmøde om præsentation af resultaterne af Epinions-målingerne 

omkring SL2017 6. februar:  

Repræsentant: SB 

Repræsentant til arbejdsgruppen om tro for børn og unge:  

SB har de drøftede navne. Ekstern kontakter de mulige kontakter.  

 

 

13. Gavepolitik 

CS præsenterede indholdet af politikken. Beløbene blev godkendt. Dokumentet bliver 

tilrettet med de bemærkninger, som kom fra plenumdebatten. Dokumentet blev 

godkendt med de rettelser, som blev noteret.  

 

14. Korpskontoret og korpsbutik 

MN orienterede om den nye medarbejder på Korpskontoret på Wagnersvej, som han 

tager ud og møder.  

Korpsbutikken har AO styr på.  

Procedure for afregningsbilag. MN påtager sig denne opgave.  

Reception på Wagnersvej i anledning af at vores korpskontor er flyttet derind. Det 

bliver d. 16. marts, hvor arrangementet bliver et åbent hus fra kl. 15-17. KR spiser 

efterfølgende sammen og holder KR-møde, så dette ikke skal gøres efter Spejdernes 

Årsmøde. BBU og BiD er inviteret til at deltage, samt de lokale kredse omkring 

København.  

 

15. Eventuelt 

a. Næste møde:  

Se kalenderen under punkt 11a. Punktet på næste KR-møde er forberedelse af 

Spejdernes Årsmøde.  

b. Indlæg til korpsnyt:  

IB laver et indlæg til Korpsnyt.  

c. Øvrige bemærkninger:  

Praktisk om at sidde i KR-dokumentet vil AO gerne tilrette, således at det 

opdateres til også at omfatte udvalgsmedlemmer, samt begrænsninger i forhold 

til at give gaver eller andet merchandise til udvalgsmedlemmer af udvalgets 

budget.  
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