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Referat fra Korpsrådsmøde  

2. 9. 2017 på Ungdomsøen 

Tilstede: Mikkel Nilson (MN), Helene Bolvig Hansen (HH), Connie Schneider (CS), Sarah Basnov 

(SB), Annette Olesen (AO), Majvi Weiss(MW), Sanne Sørensen (SS), Inge Burmeister (IB) 

Afbud: Christine Walther (CW), Bruno Friis (BF) 

1. Formalia 
a. Referent – Inge blev valgt 

b. Godkendelse af referat fra KR møde på Spejdernes lejr – Referatet blev godkendt 

                      Godkendelse af referat fra Skype møde i juni – Referatet blev godkendt 

2. Udviklingskonsulent – Hvad kan vi og hvad vil vi? 

Dialog med en kandidat til at være korpsets fremtidige strategikonsulent 

Følgende ting blev drøftet med konsulenten: 

Hvad er vores mission? 

Vi skal finde vores niche – danne vores egen retning 

Lille korps – der er rig mulighed for at udvikle sig – vi danner robuste unge 

Vores opgave er at udvikle og udfordre børn og unge 

Strategigruppen er fundet og ud over repræsentanter fra Korpsrådet er der fundet 3 andre. Der vil 

blive afholdt månedlige møder i gruppen. 

3. Funktioner på korpskontor fra 1/1 2018 

    Der vil pr. 1.1.2018 ikke være en ansat på korpskontoret.   

a. Status på proces med frivillige kræfter 

             Kredsudvikling tager fat i fremadrettede udviklingsopgaver ved Nørrebrospejderne og 

Hollufgård. 

             MW arbejder på plan for frivillige kræfter. 

             Udsendelse af referater fra KR-møder skal afklares ligesom andre opgaver som måtte 

være udefineret på nuværende tidspunkt. 

b. Status på kommunikation til korps om ændringer 

             FU har ansvaret for dette.  

c. Status på fremtidige korpssekretæropgaver: 

FU taler med KFUM om mulighed for at dele administrative opgaver og undersøger 

også vores muligheder i SAF. 
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4. Styregrupper 

a. Udvikling/strategi  

FTU kede af aflysning af rolandlejr både i sommers og til efteråret men glæder sig til 

gengæld til stor Rolandlejr 2018. Igangsat Gilwell-lejr 2018 som skal afholdes samtidig 

med Rolandlejr. Stor tilslutning til specialførertræning. Der var også en generel snak 

om prisen for førertræninger. FTU synes, det kan være svært at lave det indhold de 

gerne vil i træningerne for deres budget, da transport æder en stor del af budgettet. 

FTU efterspørger informationer fra KR tidligt i processen f.eks. til 

fællesudvalgsweekend, dialogdag og førerstævne, så de kan forberede sig bedst 

muligt. Forslag til at forbedring af udgiftsbilag/bogføring af udgifter, så de bedre kan 

se, hvor pengene bliver brugt henne. SS laver tilbagemelding til udvalget. 

b. Kredsudvikling 

AO spurgte om det ok, de bruger de referater, der kommer fra kredsene til at lave 

opdateringer fra kredsene i stedet for at ringe? Det er vigtigt at holde kontakten 

mellem kredse og korpsråd.   

Kredsbesøgslisten blev opdateret. AO kontakter kredse, der endnu ikke har meldt ind 

med en mødedato. 

Efter de første kredsbesøg er skabelonen for dagsordenen tilrettet til de næste besøg.  

c. Økonomi 

Styregruppen gennemgik, hvad der er sket siden sidst. HB er indgået i styregruppen 

mens BF er i Indien. Næsten alle kredsvedtægter er færdige.  

 

d. Event 

Korpsrådet bakker op om ny udvalgsmedlem i Roverudvalget.   

Der bliver arbejdet på at få nedsat en planlægningsgruppe til førerstævne 2018.  

Dialogdag afhænger meget af processen for korpset fremadrettet og korpsrådets 

tanker om indhold. 

 

e. Eksterne Relationer 

Yego har fået lov til at rykke deadline for ansøgning til DUF til 15. september. Der er 

kommet invitation til Sydslesvigs korpsrådsmøde samme weekend som vores egen 

fællesudvalgsweekend. Spejderhjælpens tilbud om café videresendes. SS svarer 

Spejderhjælpen. SS deltager i caféen.  

Der er afholdt WOSM verdenskonference. Pia Melin fra KFUM er valgt ind i 

verdenskomitéen. 
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Lige om lidt afholdes WAGGGS verdenskonference.  

Der kommer til at være mere fokus på strategi i det internationale 

spejderarbejde og også i de to fællesråd. 

 

5. Forberedelse på fællesudvalgsweekend  

        På sidste års fællesudvalgsweekend blev der efterspurgt flere spejderaktiviteter.  

Indkaldelse: SS 

Samkørsel: SS 

Andagter: AO 

Fredag aften: 

Hygge/Socialt samvær/Udvalgstid 

Lørdag: 

8.45 Flaghejsning 

9.00-10.30 Udviklingsstrategi: SS + HB 

10.30-12.00 Udvalgsmøder og KR-møde 

Frokost - AO 

13-16.30: KR snakker med udvalg inkl. Kaffe 

16.30-18.00 Udvalgsmøder og KR-møde 

18.30 Aftensmad - AO 

20.00-22.00 Godnatløb - AO 

Søndag: 

9.00-10.30 Udvalgsmøder og KR-møde 

10.30-11.30 Afslutning/Evaluering – MN 

11.30-12.30 Frokost 

AO sørger for at finde madhold og lave godnatløb. 

 

6.Eventuelt 

MW har besøgt Gilderne på landsgildet. Afholdt på hjemmeværnsgården i Hjørring. Der er valgt ny 

landsgildemester. MW har inviteret dem til et korpsrådsmøde. 

CS sørger for billeder og indlæg til FB og Korpsnyt om dette møde 
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KR skal være bedre til at lægge bilag op i dropboxen tidligere. Det er svært at 

forberede sig til KR-møder. 

Spejderne har forespurgt om en repræsentant fra korpsrådet til at sidde med repræsentanter fra 

de andre hovedbestyrelser til at have dialog og input fra de enkelte korps. Det giver mening, det er 

en fra Udviklingsstyregruppen. 

Der skal findes en repræsentant fra korpset til at lave en fælles gruppeleder/kredsførerkonference 

med de andre korps. AO prøver at finde en person ude i kredsene. 

Rundvisning på Ungdomsøen  


