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Referat af Korpsrådsmøde d. 27. november 2017, Skype 

Tilstede: Christine Engel Walther (CW), Inge Burmeister (IB), Annette Olesen (AO), Connie Schneider (CS), 

Helene Bolvig (HH), Mikkel Nillson (MN), Sanne Sørensen (SS), Sarah Basnov (SB)  

Afbud: Bruno Friis (BF), Majvi Weiss (MW) 

1. Formalia 
a. Godkendelse af dagsorden 
Dagsorden godkendt 
 
b. Godkendelse af referat fra KR møde 7.-8. oktober 2017 
SS retter referatet til og skriver ud når det skal godkendes. 
 

2. Status på korpsbutik, øksedal og korpskontor-bygningen 
a. Scenarier og stillingtagen til disse 

Korpsbutik: 

 To modeller: På frivilligbasis eller i ekstern butik 

Frivilligbasis: Forespurgt fra kredse. Lager kan være på et lager eller på KK. 

 Ekstern butik: Kan de håndtere vores korps-specifikke-ting? Hvad vil prisen stige? 

AO varetager butikken indtil de rigtige opsætning er fundet og der er ingen fast åbningsdag, men det bliver 

efter aftale. Dette formidles videre til korpset. 

FU undersøger nærmere hvad prisoverslaget bliver – og i så fald hvad vores varer stiger i pris. 

b. Øksedal: 
AO varetager booking-systemet indtil videre. FU finder ud af hvordan det gøres efter jul ift. 
bogholderiet. 
ØKU overvejer om det er dem der skal tage opgaven på frivilligbasis. 
 

c. Korpskontor-bygningen: 
FU skriver til udvalg og kredse om status om korpsbutik og udlejning af øksedal 
 

3. Status på aftale med KFUM 
a. Orientering 

      Der er lavet en lang liste med KFUM over alle de ting der skal gøres ift. indrykning på KFUM.  

      D. 11. dec. er der møde mellem KFUMs og DBS’ FU, for at se om der er andet, der skal samarbejdes om. 

      FU skriver til udvalg og kredse om status på korpskontor fra 1. januar 

4. Status på nuværende korpskontoropgaver 
  MN orienterede på FUs vegne om status på korpskontoropgaverne.  
 

5. Økonomi  
a. Budget 2018/2019 

Der er budgetteret realistisk med at medlemmer under 30 år ikke er over 700 personer de næste par år.  

Der er to kredse, der mangler at indsende vedtægter. 

CS gennemgik de rettelser økonomi-gruppen har foretaget. 
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Det blev foreslået at der bliver lavet et udkast til budget for 2018 og 2019, hvor 

familiespejdere betaler et kontingent på 75 kr. Dette vil muligvis udløse et højere antal 

spejdere og derfor større tilskud fra DUF. 

Resultatet i det korrigerede budget for 2018 er et større underskud end det først budgetterede, og det er 

ikke pga. det nye administrationskontor. Dette skyldes at korpset ikke kommer op på 700 medlemmer. 

 

6. Nyt fra styregrupper og udvalg 
a. Event: 
Førerstævnegruppen er godt i gang. 

Roverudvalget har sagt ok til at arrangere U18, som stadig skal arbejde efter U18-kommissoriet. Dette blev 

godkendt.   

Budget til førerstævnet er godkendt. Kommissorium for førerstævneprojektgruppen er godkendt med de 

fremkomne rettelser.  

Første udkast til overordnet program for førerstævnet er godkendt. 

Dialogdagen: 

KR-fordeling: Jyder minus BF i Jylland, resten og BF i KBH. 

SS, SB, CW og AO aftaler stationer d. 4. dec. kl. 19.30 

b. Kredsudvikling: 
Kredsudviklingsdag udsættes til efter strategiarbejdet.  

HH og CW overvejer om gruppelederkonferencen kunne være noget for dem.  

 

c. KOM-IT 
Orientering om at endnu et udvalgsmedlem gerne vil tilslutte sig udvalget. Han blev godkendt.  

 

d. Yego: 
Orientering om udveksling, samt at Yego har sat aldersgrænsen for deres studietur i sommeren 2018 ned til 

17 år.  

 

e. Spejderne 
Der kommer snart et udkast til ny rammeaftale, som bliver sendt ud som en idé-katalog.Der skal 

efterfølgende forhandles.Der er indkaldt til hel- og halvårsmøder 

6. Eventuelt (5 min) 
a. Adresseliste: der skal laves en helt ny evt. i medlemsservice. AO snakker med Ulla 

næste gang hun er på KK. 
b. Der skal laves en tidsplan for førerstævnehæfte. Hæftet skal sendes ud senest 5. marts. 

 

 


