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Referat af KR-mødet 7.- 8. oktober 2017 

 

Tilstede: Annette Olesen (AO), Connie Schneider (CS), Christine Walther (CW), Helene Bolvig 

(HB), Mikkel Nilsson (MN), Majvi Weiss (MW), Sarah Basnov (SB) og Sanne Sørensen (SS) 

Afbud: Bruno Friis (BF) og Inge Burmeister (IB) 

 

Lørdag 7. oktober: 

1. Valg af ordstyrer og referent:  
a. Referent: MW  
b. Ordstyrer: HB 

2. Godkendelse af referat og dagsorden:   
a. Referat fra 2. september – Middelgrundsfortet: Godkendt 
b. Godkendelse af dagsorden: Godkendt 

3. Ny korpskontor-funktion: MN orienterede om samtalerne med SAF og KFUM omkring 
tilbud på løsning af korpskontorfunktionen. MN orienterede om at begge tilbud 
indeholdt endnu et tilbud omhandlende økonomi. Fælles for begge tilbud er at korpset 
får ét kontaktpunkt.  

 

Debat:  

I forhold til at spare, så bør korpset tage det billige tilbud. Der er nervøsitet omkring 

om alle opgaver vil blive løst, eller om der skal tilkøbes ekstra timer, hvilket vil gøre det 

svære at budgettere i fremtiden i forhold til det ene tilbud. Korpset har mange 

lighedspunkter med KFUM især i kraft af at begge korps bygger på det kristne 

fællesskab. Der debatteres om fordelen og ulempen ved at tage økonomi-delen med i. 

Den enkle løsning vil være at tage samle begge funktioner. Konklusionen bliver at 

økonomi-delen tages med i det tilbud, som korpset vælger.  

 

Konklusion:  

Der er opbakning til at vælge KFUMs tilbud. Tilbuddet imødekommer fleksibilitet. Det 

besluttes samtidig at tage økonomi-funktionen med, da der er fordel ved at samle 

kontor og økonomi-delen.  

 

Hvad skal der ske efter 1/1.2018: 

- Øksedaludlejning: AO vil gerne sætte sig ind Øksedal-udlejningen. AO undersøger 
nøglemuligheder efter nytår til Øksedal.  

- Korpskontor: HB undersøger med rengøringen hvad der sker efter nytår, og skal have 
en nøgle til KK.  

- Korpsbutik: Efter nytår starter AO med at passe korpsbutikken, og MW finder forslag 
til alternative løsninger.  
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- Spejderkorpset har et spejderarkiv i Tølløse, som korpset skal overveje, 
hvad der skal ske med.  

 

4. Styregrupper 
a. Udvikling: FTU er positiv stemt overfor at korpset har valgt KFUMs tilbud. 

Udvalget vil gerne have en liste over arbejdsopgaver, som skal løses af KFUM, så 
FTU kan finde ud af om deres behov er dækket. Udvalget havde et konkret 
spørgsmål til prisen på at printe foldere. Telefonen er ikke aften-åben. Udvalget 
efterlyser et programudvalg, som kan videreformidle nye mærker eller 
internationale mærker. Udvalget har fundet de fleste stabe til de kommende 
træninger.  

b. Økonomi: Der arbejdes ihærdigt på at få de sidste kredsvedtægter rettet. Det er 
nødvendigt at evaluere ’Gaver der gavner’ til januar. Derudover er styregruppen 
optaget af de nye persondataregler.  

c. Ekstern:  
Yego: Yego har lavet et nyt projekt, og korpset skal tage stilling til om det vil 

støtte. Det er første gang der er sammenfald mellem projektet og studieturen. 

Det ser Yego ikke et problem i. Projektansøgningen skal sendes inden 1. 

november 2017.  

IU: IU har drøftet muligheden for at lave en partnerskabsaftale med et 

europæisk land. De har konkret kig på Island. IU vil gerne tage initiativet til de 

indledende uformelle samtaler. Det er derudover blevet drøftet at lave en 

aktivitetspatrulje, som kunne tage programstof fra verdensorganisationerne, og 

videreformidle indholdet til kredsene gennem besøg. Udvalget drøftede at have 

en formand til aflastning af IC’erne. IU vil gerne komme og holde et oplæg til 

KR-møder, når vigtige beslutninger skal tages i verdensorganisationer.  

Der kommer mange tilbud fra Spejderne, og SS formidler dette på de sociale 

medier.  

d. Kredsudvikling: Lige for tiden sker der ikke meget på grund af kredsbesøgene. 
Styregruppen har modtaget en henvendelse fra KFUM om 
gruppelederudviklings-konference. Styregruppen vil gerne have afklaret, om 
der skal laves inspirationsdag i foråret. Det er oplagt at få FTU med i 
planlægningen af inspirationsdagen. Kredsudvikling går sammen med FTU om 
et arrangement, som ikke handler om strategien, men fokus er på et andet tema.  
Hvad gør man med familiespejdere, og skal de betale samme kontingent som 

øvrige spejdere? Forældre synes det er dyrt at betale samme kontingent for 

familiespejdere, som for øvrige spejdere, som mødes færre gange. Det er 

Førerstævnet, som skal vedtage en særskilt mindre kontingentsats for 

familiespejdere. AO og CS arbejder videre med dette.  

e. Event:  
Rover: De har efter en nedtur i udvalget fundet nyt mod, og vil gerne fortsætte 

udvalget. De vil gerne samle nogle rovere og deltage i et adventure arrangement 

udbudt af Rebild Efterskole. Derudover har AO og CW i samarbejde med 
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udvalget fundet nogle ressourcepersoner. Udvalget vil gerne sætte 

grænsen ned til 15 år, og det er der opbakning til blandt KR at 

støtte. Det blev foreslået at udvalget kunne samle deltagere til 

andre tværkorpslige adventure- arrangementer. Udvalget er bosat omkring 

Aalborg, så de har mulighed for at printe egne foldere på KK.  

i. Dialogdag: Østervrå vil gerne holde den jyske dialogdag, og Nørrebro vil 
gerne holde dialogdagen på Sjælland. KR kommer med et oplæg til en 
plan for dialogdagen, som vendes med udvalgene under 
opsamlingspunktet på udvalgsweekenden. 

ii. Førerstævne: Der er fundet en gruppe til at lave førestævne. Event 
foreslår at deltagerprisen for førerstævnet sættes op til 400 kr. Dette 

tages op på næste møde. Ligeledes vil KR gerne gentage succesen med 
markedsløbet. Førerstævneprojektgruppen har ansvaret for 
markedsløbet. SS sender materiale fra førerstævne 2017. Udvalgene 
orienteres søndag på fællesudvalgsweekenden om at KR har besluttet at 
lave markedsløb.  
Da der ikke var opbakning til 1-dagsdeltagelse på førerstævne 2017, så 

droppes dette som en mulighed på det kommende førerstævne.  

f. FU:   
Orientering om at spejderchefkredsen har fået en rolle, som rådgivende organ 

overfor Spejdernes bestyrelse. Formandskabet fra Spejderne vil være 

formandskab også for spejderchefkredsen. Det giver en uligevægt for de mindre 

korps, men det er der fundet en løsning på, som tilgodeser de mindre korps. 

Spejderne vil gerne samle de 5 spejderkorps’ hovedbestyrelser 2 gange om året, 

hvor hovedbestyrelserne mødes, men holder selvstændige møder den ene gang, 

og den anden gang er årsmødet i marts.  

KomIT: FU har snakket med KomIT og de vil gerne hjælpe med at flytte servere, 

når det skal ske. De har udtrykt behov for 60.000 kr. til en ny hjemmeside. FU 

skal sikre, at der laves retningslinjer for hvornår noget kommunikeres videre og 

skal på hjemmesiden. Der mangler fx samværspolitik og strategi på 

hjemmesiden.  

Kontakt fra KR til Spejderne arbejdsgruppe ”Spejderrelationer” som skal 

varetage den mere uformelle kontakt mellem KR og Spejderne: MN foreslår en 

fra udviklingsstyregruppen. HB er valgt.  

Dialogmøde med DGP 27. oktober: MW spørger IB. MW overvejer.   

i. Forhandlingsorgan til Spejderne: Spejderne vil gerne have 2 KR-
medlemmer når der til foråret skal debatteres rammeaftale. MN og SS 
har mandat fra korpset til forhandlingerne.  

 

Søndag 8. oktober:  

5. Opsamling med alle udvalg: 
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Input fra udvalg:  

● FTU: har fokuseret på praktisk arbejde, og er klar til at sende 
foldere ud til træninger til klumpweekenden. De forventer et stort Roland hold 
og Gillwell. FTU har lavet et nyt logo sammen med KomIT, som de offentliggør 1. 
januar 2018. Opfordre til at brede budskabet om at der er træninger.  

● IU: Fokus har været hvordan man kan stof fra verdensorganisationer ind i det 
daglige spejderarbejde. De har drøftet at lave en patrulje der tager på kurser og 
bagefter tager ud til kredse og fortæller eller laver aktiviteter for spejderne. 
Udvalget har lavet årshjul og budget. Opfordring til at alle kan komme med 
kurser, som kunne være interessante. 

● Yego: De arbejder på deres lederudveksling-ansøgning. De opfordre til at tage 
på studietur i 2018, og det må man gerne sige videre i kredsene. Man skal være 
18 år for at komme på studietur.  

● Rover: De har re-tænkt deres koncept. De er gået i gang med de første skridt til 
at komme i gang med et samarbejde med Rebild Efterskole om adventure-
arrangementer. De vil gerne stå for U18-holdet på førerstævnet.  

● KomIT: De forbereder korpsets 90 års fødselsdags i form af digitalisering af 
gamle smalbåndsfilm og VHS. De forbereder at få lavet en ny hjemmeside.  

● Dialogdag 13/1: MN orienterede om, at programmet om formiddagen fokuserer 
på strategien, og om eftermiddagen vil korpset gerne lave forskellige stationer. 
Det betyder, at der ikke skal laves lange PPP om arbejdet i udvalget, men 
derimod fysiske A3 plancher, som kan hænges op.  
Input til emner om eftermiddagen:  

- Genoptræning  
- Kommunikation til kredse  
- Begejstring af førere 

- KomIT udgiver noget omkring hvad der skal på den interne gruppe og den 
officielle side eller omvendt 

- Ny korpskontor-funktion  
● Førerstævne: KR gentager succesen fra sidste år med markedsløbet. FTU er 

bekymret for konstruktionen i markedsløbet. De prøvede at lave noget mere 
aktivt, og det tillader den nuværende konstruktion ikke. Formålet med 
markedsløbet er at lave noget aktivt, og komme rundt i hele korpset.   

6. Invitationer:  
a. DDS korpsrådsmøde: 17. 18. november i Billund: Invitationen er ikke kommet 

endnu, men datoen ligger fast. MN og SS deltager.  
b. Landskonference 2 – BiD: AO og MN deltager fra korpset.  
c. DUF Delegertmøde – 2. december: Der er 3 pladser. Ansøgningsfristen 

forlænges for at få flere ansøgninger. CS og SS deltager.    
7. Kalender:  

- 27. november: skypemøde kl. 20.30 

- 26.-28. januar: BiD og BBU deltager. SS har meldt afbud.  
- 26. februar: Skypemøde 

- 9.-10. marts: Spejdernes Årsmøde  
- 13.-15 april: KR-møde og Førerstævne  

8. Evt: 
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Kredsbesøg: De er kommet med datoer for Nørrebrospejderne. Der er 

aftalt kredsbesøg i Rønne. AO og HB tager til Sæby, når de kommer med 

en dato.  

AO vil sammenskrive vores dokumenter omkring hvordan det er at sidde i KR og 

udvalg. Dette skal først ligge klar til førerstævnet.  

Førerstævnereferatet ligger til underskrift.  

 

 


