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Dagsorden for Korpsrådsmøde 10. marts 2018, Houens Odde  
Tilstede: Annette AO, Inge IB, Sanne SS, Bruno BF, Majvi MW, Christine CW, Connie CS, 
Mikkel MN, Helene, HH 
Afbud: Sarah 
 

1. Formalia 
a. Godkendelse af dagsorden 

              Dagsorden godkendt 
b. Godkendelse af referat fra KR møde 26. februar 2018 

              Referat godkendt 
c. Valg af referent 

 

2. Førerstævne 
a. Orientering fra Event 

Tilmelding åben, MW vil sende invitationer ud til alle 
Kopiering af hæfter skal ske fra Wagnersvej. IB arbejder på at få dette løst 
Korpsbutik: Der skal være Spejderne t-shirts til salg. CS taler med Thomas Kirkeskov 
omkring indkøbsaftale direkte i stedet for igennem Spejdersport 
KR møde kl. 20:00 og aftensmad kl. 19:00 
Smileys til deltager tager SS sig af 

 

b. Hvad skal der ske, og fordeling af KR’s roller og opgaver?   
Hvem præsenterer hvad:         
Beretning: MN, IB  
Økonomi: CS, MW 
Kontingentnedsættelse: CW 
Ejendomssalg: SS 
Centerlejr: HH 

 

c. Opstilling 
Kun BF genopstiller ikke 
Tag snakken med folk om at få nye til at stille op. 

 

3. Status på samarbejde med KFUM 
a. Orientering om økonomi 

             CS orienterede om økonomien 
b. Medlemsservice 

             Der kommer et oplæg. 
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4. Diverse tilrettede dokumenter 
a. Gavepolitik 

Godkendt. Den skal sendes ud til udvalg og lægges på dokumentdatabasen. 
 
b. Retningslinje om transport 
Opdatering vedtaget. 

 

c. Velkommen til korpsarbejde 
Under beløb vedr. forplejning skal det fremgå at det er på udvalgets budget. Blåt 
sygesikringskort skal tilføjes. Der skal tilføjes at Copyright spørgsmål skal rettes til 
Korpskontoret. 
 
d. Praktisk om at sidde i KR 
IB opdaterer 

 

e. Procedure for afregning til korpset 
IB retter til. IB sender dokumenter til Birgitte når det er godkendt. 

 

5. Nyt fra Styregrupper 
Skriftlig orientering: 

a. Punkter til beslutning fra styregrupper  
Input fra Ekstern 
● Info omkring kursus for unge kvinder i ledelsen. Det er for alle kvinder der leder. 
Opfordring til KR at deltage. Dato er 1.- 2. december 2018. Det bliver taget op på KR 
mødet til maj 
● Møde omkring YEGO hvor BB og SS deltager 
● SS og SB havde møde med Rødekors om et lille projekt. Mod at være indsamler 
kunne man få et gratis førstehjælpskursus eller få ting fra Rødekors Genbrugsbutik 
Input fra Kredsudvikling 

 Artikler fra gruppeudviklingsstrategiprojekt skal sendes til KomIT 
             Input fra Øksedal: 

 Der er fundet passende shelters til at bruge penge fra førerstævne 
indsamling 

 

6.  Eventuelt  
 CS er i kontakt om regnskabet fra SL. 

 Halvårsmøde sammen med Spejderne er et KR møde 

 Uafklaret ting vedr nøgle til Øksedal og træninger. Der er opstået 
misforståelser. Økonomi tager en dialog med Øksedal omkring muligheder  

 Folkemødet: Der skal tages stilling til deltagelse til næste møde før 
førerstævnet 
SS sender link til kredse@dbs.dk omkring, hvor man kan finde 
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strategimaterialet 
 


