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Dagsorden for Korpsrådsmøde 26. februar 2018, 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), 

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. Forberedelse til Førerstævne 
a. Opfølgning på forslag. Hvem gør hvad? 

                            Udsættes til mødet på Houens Odde 
b. Praktisk 

● Tilmeldingen er åben. 
● Diamantspejdere og jubilarer: Der skal udsendes information til kredsene om at de           

skal melde ind, hvis de har jubilarer eller diamantspejdere.  
● AO finder ud af med print og kopi på skolen. 

c. Kandidater til KR 
Det er stadig lidt uklart, hvor mange pladser der er ledige i korpsrådet, men 
det er sikkert, at der skal findes nogle kandidater. Alle tager nogle uformelle 
snakke med mulige kandidater og MN laver et opslag i facebook-gruppen 

d. Smileys til salen – hvem står for dette? SS udtænker noget smart 
 

3. Forberedelse til Spejdernes Årsmøde 
a. Beslutning om næste Spejdernes Lejre  

MN orienterede om at der på årsmødet skal tales om kommende Spejdernes 
Lejre under foreningen Spejderne. Der er opbakning fra KR til denne. 

b. Beslutning om fordeling af overskud fra SL2017: 
Der var generel opbakning til at pengene skal bruges på spejderne via støtte til 
noget fælleskorpsligt, næste Spejdernes lejr. Derudover skal en del penge 
tilbage til korpsene. Fokus på samarbejdet og ideer til hvad vi skal fokusere på i 
samtalerne med de andre korps. 
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4. Nyt fra styregrupper 

a. Orientering: skriftligt fra hver styregruppe 
● Strategistyregruppen kan orientere om at der afholdes strategidag den kommende 

søndag, hvor der er 25 deltagende førere og strategikonsulenten. 
● Der er kreds-besøg i Sindal en af de kommende dage. 

b. Beslutning: Fremgår af bilag, hvilke punkter, der skal tages beslutninger om 
● AO og HB forsøger at lave et sammenkog at de inputs der er kommet fra vores besøg 

i kredsene 
● MN orienterer KOM-it om at de gerne må ændre brevpapiret, så der er den rigtige 

adresse. 
● SS taler med FTU omkring, hvor mange foldere der bliver sendt ud til kredsene 

 

5. Kalender 

a. Invitation til Odense Kreds 13. marts 
AO og IB tager besøget i Odense 

b. Invitation til afskeds- og velkomstreception for FDFs generalsekretær: 
SS deltager 

 

6. Eventuelt (5 min) 

a. Orientering om brug af korpsets trailer.  
b. Drikkedunke på Gl. Gugvej bliver foræret væk på førerstævnet. CS tjekker om de er 

afskrevet og ellers afskriver dem. 


