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Referat af korpsrådsmødet den 17. september 2011 kl. 
10.00 – den 18. september 2011 kl. 14.00 på Tølløse 
Efterskole. 
 
 

Til stede: Signe Lund Christensen(SL), Niels Dam(ND), Pia D. Andersen(PD), Connie 

Schneider(COS)(Søndag), Stine Algot(SA), Camilla Gaarden(CG), Jesper Marcher(JM)(Lørdag), 

Peter Krogh Jacobsen(PK) og Christine Strøm(CHS). 

 

Søndag formiddag: Besøg af Henrik Knudsen, Tølløse DBS, der orienterede om Adventure Race 

2011 

Afbud fra: Søren Olesen(SCO), Ann Skagen Bylund(AS) og Marie Keiding(MK). 

Referent: Carsten Thomsen(CWT)  

 

V = Vedtagelse, O= Orientering, D = Debat  

 

0.Indledning og fantastiske 5 minutter  
- Vi fik BiD’s ledelse i tale om placering af Missionsstævnet 2012 i forhold til Spejdernes lejr 

2012  

- Der er indmeldt 10 nye spejdere i Lyngby DBS 

- Det har været en ”lang” spejdersommer med mange aktiviteter. 

- Flot at 2 KR-medlemmer har fået etableret et Kommunikationsudvalg. 

- Det har været en ”fed” Gilwell-lejr i sommer med engagerede deltagere. 

- Oplevede et godt tværkorpsligt samarbejde på både Verdenskonferencen og  Jamboreen 

også på spejderplan. 

- Fantastisk at opleve stemningen på Verdens Jamboreen. 

- Spejdernes lejr - chefmødet på Øksedal samt kick-off i Holstebro med 350 deltagere – nu 

rykker det. 

- Vi har fået 2 nye medlemmer i Korpsgruppen som er henholdsvis chef og medarbejder på TV 

på Spejdernes Lejr. 

- Fedt at møde op i det nye Kommunikationsudvalg. 

- 1-dags besøget på Jamboreen var en stor oplevelse og gav et godt indtryk af en stor lejr. 

 

1.Formalia 
a. Godkendelse af dagsorden (V) 
Dagsordenen blev godkendt med enkelte tilføjelser. 

b. Godkendelse af referatet fra mødet den 28. maj 2011 

Referatet, der var forhåndsgodkendt, blev endeligt godkendt. 

PD: dejligt at alle svarede indenfor fristen. 

Alle skal svare, når referatet sendes til godkendelse inden for 10 dages fristen. Der må ikke 

være tvivl om, at alle har modtaget referatet til godkendelse. 

 

2. Udvalg og projektgrupper (O/D) 

a. Kommunikationsudvalg 

Kommissorium og udvalgsmedlemmer blev godkendt. 

Udvalget består af Inge Burmeister(formand), Linda Yrke Jørgensen, Peter Olesen, Leon 

Ravnborg, Tue Sandbæk Bro-Hansen, Camilla Gaarden og Søren Olesen. 

Kommissorium og udvalgets 1. referat var medsendt dagsordenen. 

Udvalget har kigget på korpsets hjemmeside og diskuteret  mulighederne i det nuværende 
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system.  

Udvalget er ansvarlig for nedsættelse af projektgruppe, der i samarbejde med IT-udvalget 

arbejder med fornyelse af hjemmesiden. IT-udvalget er ansvarlig for drift og KOM er ansvarlig 

for indhold og tilrettelæggelse af strategi for kommunikation både eksternt og internt. (Evt. 

med ekstern hjælp). 

Projektgruppen/ITU arbejder videre med mulighed for IDÉ-DAG hvor tanker om hjemmeside 

med mere drøftes med korpsråd, udvalg, kredse m.fl. Emnet kan også tages op på FOKUS 

2012 og Kredsførersamlinger. 

Kommunikationsudvalget forsøger at have et forslag til strategi klar til præsentation på 

korpsrådsmødet i november 2011. Gerne med deltagelse af flere af udvalgets medlemmer. 

Udvalget var optaget af kan/skal opgaver. Svært at svare på, men det forventes at udvalget 

står for fremstilling af korpsets udgivelser bl.a. regnskaber, budgetter, førerstævnehæfter- og 

referater, førertræningsfoldere m.m. 

b. Ressourcebank - status 

JM: Arbejdet er ikke påbegyndt. PK og JM prøver at få arbejdet færdigt til november mødet. 

c. Status – udvalg og projektgrupper  

FTU:  

Godt med tilgang til udvalget.  Yder en god arbejdsindsats.  

Morten Thomsen og Solveig Kjer har været på en fælles nordisk ”Træn-Trænere-event” med 

30 deltagere. Planen er at man en gang årligt mødes på denne måde. 

Jesper Bøttcher og Jimmy Singerholm deltager i Scout Academy i Paris i efteråret.   

Michael G. Nissen og Peter Krogh deltager på NOPOLK i Helsinki. 

Førerliv er aflyst 2 gange i år. FTU overvejer at slette deltagerlisten på hjemmesiden, da den 

måske afholder nogle fra at tilmelde sig træninger før man ser om der er  andre(venner) der er 

tilmeldte. 

Næste år afholdes Rolandweekenderne fælles med den første weekend på Sjælland og den 

anden på Øksedal. 

Der afholdes fælles træning for familie-, flok- og tropførere  i marts og efter Rolandlejren i år 

evalueres om lejren næste år skal holdes i juli eller oktober. 

Der er 27 tilmeldte til Rolandlejren(flere er kommet til senere) i efterårsferien. Det har været 

vanskeligt at samle en stab måske fordi det er i efterårsferien og vanskeligt for flere at få ferie.  

Der er afholdt en rigtig god Gilwell lejr. Deltagerne var meget engagerede og fik en meget stor 

oplevelse. 

Afskaffelse af deltagerliste og træningen Førerliv blev drøftet. FU og PK nedsætter en 

projektgruppe – Tænketank – til generel behandling og nytænkning af korpsets træningstilbud. 

ØKU: 

På den netop afholdte arbejdsweekend blev der udført mange opgaver både ind- og udvendigt. 

Af kommende opgaver skal bl.a. køkkenet have en mindre renovering. 

Grundkøbet er tinglyst betinget af landinspektørens indsendelse af arealattest. 

Udvalget har lavet en samlet vedligeholdelses- og projektplan for Øksedal og Korpskontor. 

Korpsrådet godkendte en pristalsregulering af lejen med ca. 4% fra og med 2012.  

ITU:  

Intet nyt. 

Forslag om salg af domænet ”DOBO” blev ikke godkendt. Så længe vi har arbejdsmateriale 

med dette navn beholder vi det. 

Projektgrupper: 

JOTA:  

På vegne af FU kontakter PD  vores repræsentant for drøftelse af hans arbejdsopgaver som 

korpsets repræsentant i det fælleskorpslige JOTA-udvalg.  

Aktiviteterne i projektgrupperne skal relatere til vores fokusområder. 

 

3.  FOKUS 2012 (O)  
a. Orientering om planlægningen. 
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Projektgruppen er nedsat med Peter Østervang Andersen som formand, 

Kåre Skårhøj, Lars Magnus Lund Christensen, Katrine Skovgaard, Jesper Marcher og Peter 

Krogh. Mangler endnu et medlem. Gruppen arbejder pt. med oplæg til fordeling af opgaver og 

et fælles kick-off møde med korpsrådet FOKUS-gruppe. 

b.Opstilling af kandidater til KR. 

En uformel rundspørge i det nuværende KR viste at man godt må overveje flere kandidater til 

KR. 

 

4. Kredsfokus (O) 

a. Nyt fra Kredse. 

Hjørring DBS – mangler førere men spejderne deltager pt. i møderne i Vrå. 

Tølløse kreds ønsker hjælp til takling af mobning i nogle patruljer. PD kontakter Tølløse kreds. 

PD deltog i 25-års jubilæet i Esbjerg 1. 

Østervrå har fået et Kredshus og kan nu være indendørs til vinter. 

Ny Folkeoplysningslov vedtaget før sommerferien. Invitationer fra Samrådet til 

informationsmøder er sendt til kredsene. 

Kredsfokusgruppen opfordres til at kontakte kredsene med en kraftig opfordring til deltagelse i 

møderne. SA genudsender mailen fra KK dateret den 15.sept. 

b. Konsulentordningen 

ND: Der har været opstartsmøder i juni og august i Århus, Herlev  og Aalborg 2. med Lily 

Bahnsen. Rapporteringen er positiv omkring  kredsenes tilstand.  

I Lyngby afholdes snart opstartsmøde med Troels Lorentzen. 

KR tager stilling til en ny ansøgningsrunde når vi har mere erfaring fra det der allerede er i 

gang. 

Det er vigtigt at vi får hele processen evalueret. 

 

5. Udviklingsplaner (D/V)  

a. KR Proces 

Lørdag eftermiddag og aften blev brugt til  udarbejdelse af korpsrådets udviklingsplaner efter 

samme model som kredsene gennemførte på FOKUS 2011. 

b. Kredsens udviklingsplaner – opfølgning (Bilag) 

Planerne ligger nu renskrevet for hver kreds og er udleveret til kredskontakterne som bilag til 

dagsordenen. Er lagt i korpsrådets ”dropboks”. 

Der laves en eller anden form for opfølgning på FOKUS 2012 

 

6. Spejdernes lejr 2012 (O) 
a. Orientering fra lejrledelsen 

Den 1. informationspakke er udsendt fra SpejdernesLejr2012. 

b. DBS’ frivillig involvering og rekruttering 

Oversigt over DBS-medlemmers  deltagelse skal gøres synlig på hjemmesiden. ND laver liste 

til internt brug. (Liste bliver lagt i KR’s dropboks - hjælp med at holde den ajour) 

PD sørger for at aktivitetskataloget kommer ud til så mange som muligt. 

 

 

c. Foreningen Spejdernes Lejr 

Er en forening bag ved spejdernes lejr – organisationsplanen er ændret til at det er KFUM-

spejdernes der er værter og indbyder til lejr. Foreningen består stadig af de 5 korps og med en 

samarbejdsaftale. 

d. Momsgodtgørelse. 

Hvert korps søger SKAT om godkendelse som gavemodtager således at Spejdernes Lejr 2012 

kan søge delvis momsfritagelse. 

PD har udarbejdet en folder om gaveordningen som er lagt på vores hjemmeside og udsendt 



Referat af korpsrådsmødet den 17.-18. september 2011. 

 Side 4 af 6 

Korpskontoret 
dbs@dbs.dk 

via Korpsnyt. Vi skal opfylde kravet om mindst 100 gaver pr. år i 3 år. 

Hvis KR-medlemmerne skaffer 10 gavegivere hver, er målet nået. Projektet hedder ”Gaver der 

gavner”. 

I år er der ikke besluttet noget formål med gaven. 

  
7. Nordisk lejr 2013 (D/V) 
a. Opfølgning fra sidste møde 

ND sender indlæg til korpsnyt. Se i øvrigt referatet fra sidste KR-møde. 

ND taler med  et emne  om vedkommende vil være korpsets repræsentant i planlægningen.  

 

8. Økonomi (O) 
a. Status 

Budgetopfølgning var udsendt sammen med dagsordenen.  

Det ser godt ud og vi forventer overskud i forhold til budgettet ved årets udgang, bl.a. grundet 

aflyste førertræninger, mindre udgifter til møder og rejser samt aktiviteter. 

Underskuddet på kr. 34.582.33 fra  FOKUS 2011 skyldes bl.a. ubudgetterede udgifter til 

rengøring samt at korpsets normale sædvanlige andel af udgifterne ved førerstævner, nu også 

er med i FOKUS-regnskabet. FOKUS 2011 regnskabet blev godkendt.  

Tilskud til spejdernes lejr 2012 overvejes til beslutning på novembermødet. COS udarbejder et 

oplæg til fordeling af et beløb, som familierabat, tilskud til kredse til etablering osv. Der søges 

kredse, der vil tage gæster(ikke spejdere) med på lejr. Vi forventer ca. 700 DBS-deltagere på 

lejren. 

Lotteriregnskab blev fremlagt. Underskud til korpset på kr. 7.374,75. blev godkendt. 

Regnskabet udsendes sammen med referatet. 

b. Central medlemsregistrering. 

ND henviste til notatet fra mødet under FOKUS 2011. BBU har købt systemet MedlemLive. 

Dette system opfylder imidlertid ikke vores kravspecifikation. COS og ND fortsætter derfor 

drøftelserne med Kenneth Yrke og Henrik Andersen om vi kan finde et tilfredsstillende program 

evt. et freeware-program, der opfylder vores behov.  

Flere kredse udtrykte sig positivt overfor tanken om central medlemsregistrering på FOKUS 

2011. 

SL sender mail til Kenneth og Henrik med beklagelse af at deres oplæg kom for sent til at det 

kunne behandles på KR-mødet.  

c. Budget 2012. 

Udgiften til FOKUS 2012 forhøjes til kr. 25.000. I øvrigt fremsender projektgruppen for FOKUS 

2012 budgetønsker til KR til behandling og godkendelse på november mødet. 

 

9. Samarbejde med BBU om ansættelser (D/V) 
a. Orientering 

 

FU orienterede KR om status. 

 

10. Nationalt (O) 
a. BiD, herunder Missionsstævne 

På Missionsstævnet blev der valgt ny ledelse. Jan Johansen er udtrådt og Klaus Mester 

Christensen indtrådt. Mogens Andersen og Søren P. Grarup blev genvalgt. 

Vi mangler en til at deltage i Århus lørdag den 1. okt. til at give en orientering om korpset. 

Hvem kan? AS spørges, men andre må gerne melde sig. 

Den 12. november afholdes BiD’s anden Landskonference i Vejle. 2 medlemmer af KR kan 

deltage. 

b. BUS 

Samrådet har inviteret til orienteringsmøder om den nye folkeoplysningslov. Kredsenes 
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kontaktperson opfordrer kredsene til at deltage. Invitationen fra Samrådet 

er sendt til kredsførerne. 

c. Spejderchefgruppen 

Drøfter fælles holdning til landsindsamlinger m.m.  

Det arbejdes stadig på det fælles brandingprojekt. 

 

11. Internationalt (O/V) 
a. IC Nyt 

Der blev vist en video fra WAGGGS om den nye kampagne ”Stop vold mod kvinder”. 

Kampagnen er startet og vi vil modtage yderligere oplysninger om brugen af materialet. 

På verdenskonferencen blev budgettet præsenteret. Målet er at det skal balancere hvilket vil 

betyde at kontingentet vil blive reguleret. 

Der var nyvalg af formand og bestyrelsesmedlemmer. Vi skal være mere aktive omkring 

opstilling af kandidater. 

Budgettet for Europaregionen blev også præsenteret. 60% af reserverne anvendes de  

kommende tre år. 

Der indbydes til WLPD-event i Danmark i foråret el. efteråret 2012. PD, CHS og MK arbejder 

videre med deltagelse fra DBS.  

CHS opfordrede til at læse rapporten fra WAGGGS verdenskonference der er fremsendt pr. 

mail. 

b. Afrika projektarbejde. 

Intet nyt.  

c. Kommende internationale arrangementer: Rovermoot 2013 og Jamboree 2015. 

Vi vil sandsynligvis blive bedt om at stille med en kandidat til hvert udvalg. 

PK opfordrede til at forarbejdet starter i god tid. Arbejdet med forberedelserne til Jamboreen i 

Sverige blev tidsmæssigt meget presset.  

 

12. Nyt fra Korpskontoret (O) 
- Ejerlejlighed nr. 3 skifter ejer pr. 1. okt. 2012 

- Wolf Camper har opsagt den nuværende rabataftale pr. 1. januar 2012 og tilbudt en ny aftale  

for  spejdere/kredses køb i butikken. Accepteret og godkendt.  

- Kopiantallet er langt større end forventet. Skyldes bl.a. at pc-udskrifter har stået med tilvalg 

af farve bl.a. ud fra at vores nuværende brevpapir har farve i baggrund og logo. Er nu rettet 

således at der aktivt skal vælges farve ved udskrivning. Vi behøver ikke farvetryk af breve, 

referater, faktura m.m. men sagtens kan udskrive disse i gråtone. Den nuværende pris excl. 

moms er 7,5 øre pr. S/H kopi/udskrift og 39 øre i farve – uanset antal over 20.000/10.000 

stk.. Der er aftalt møde den 21. okt. med KonicaMinolta om justering af serviceaftalen. (Det 

blev på mødet oplyst at serviceaftalen ikke kan ændres i den aftalte periode der udløber den 1. 

febr. 2014). 

- Dankortterminalen driller og afviser for det meste dankort. Det undersøges om den skal/kan 

repareres eller det er billigere at udskifte den.  

- CWT deltager i informationsmøde på Houens Odde den 19. sept. om deltagelse i/benyttelse 

af CallCentret for SpejdernesLejr2012. 

 

 

13. Kalender(O) 
a. Kommende arrangementer 

Kalender blev gennemgået med enkelte rettelser og tilføjelser. CWT ajourfører kalenderen på 

hjemmesiden og sender den pr. mail til KR’s medlemmer. 

b. KR møder i 2011 og 2012 

Uændret den 26.-27. nov. 2011 på Øksedal og i 2012 uændret den 28. jan. København, den 4. 

april i Tølløse, den 11.-13. maj på Øksedal, den 8. sept. i København og den 17.-18. nov. på 

Øksedal. 
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14. Eventuelt. 
CWT bestiller flybilletter til næste KR-møde den 25.-27. nov. 2011 på Øksedal. 

CWT udarbejder bilag til referatet med intern arbejds- og opgavefordeling. 

Landsgildemesteren Jytte Kjølby inviteres til KR-mødet i november på Øksedal.  

 

Slut kl. 14.00 

 

 

Således opfattet:  

 

 

Aalborg, den 17.okt. 2011        København, den 17. okt. 2011  

 

 

 

Carsten W. Thomsen              Signe Lund Christensen  

Referent                                Korpsrådsformand 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 


