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Referat af korpsrådsmødet den 26.-27. november 2011 på 
Øksedal 
 
 

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

Schneider(COS), Camilla Gaarden(CG), Ann Skagen Bylund(AS), Peter Krogh Jacobsen(PK), 

Søren Olesen(SCO). Christine Strøm(CHS) og Marie Keiding(MK).  

Afbud fra: Stine Algot(SA) og Jesper Marcher(JM), 

Referent: Carsten Thomsen(CWT)  

Gæst: Jytte Kjølby, Landsgildet lørdag eftermiddag og aften 

Gæster: KOM-udvalget deltog lørdag eftermiddag med Inge Burmeister, Peter Olesen og Linda 

Yrke. Se pkt. 4. 

Gæst: Lily Bahnsen, kredskonsulent. Se pkt. 9b. 
 

 

V = Vedtagelse, O= Orientering, D = Debat  

 
0. Indledning og 5 fantastiske minutter.  

Der kom indlæg bordet rundt. 

 

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

b. Godkendelse af referatet fra mødet den 17.- 18. sept. 2011. 

Referatet var forhåndsgodkendt iht. praksis, men blev endeligt godkendt. 

Revideret/rettet bilag om opgave- og arbejdsfordeling vedlægges dette referatet. 

 

2. Internationalt (O): 
a. IC nyt  

Der henvises til de indsendte rapporter fra MK. 

Det blev besluttet, at vi fortsat deltager i CPGS.  

Der afholdes Nordisk Konference i Finland den 17.- 20. maj 2012 

AS har deltaget i forarbejdet til Stop Violence Against Women. Arbejdet er stadig på et meget 

løst plan.  

Der drøftes pt. afholdelse i Danmark af Træningskursus for voksne ledere fra hele verden. 

b. Afrika Projektarbejde 

SL: BBU har et DUF-støttet projekt i Rwanda. Korpsrådet opfordrede til at der indledes 

drøftelser om deltagelse i dette projekt.  

c. Nord-Syd netværksmøder 

I oktober blev der afholdt møde på Rysensteen i København med 25 deltagere, der drøftede 

erfaringerne  med de nuværende projekter. DDS og DBS stod sammen om arrangementet. 

Marts mødet i 2012 skal afholdes i Paris. 

. 

3. Landsgildet (O/D) 
a. Orientering ved landsgildemester Jytte Kjølby 

I Landsgildet er man glade for kontakten med korpset og vil meget gerne være med til 

Korpsrådsmøde en gang om året. 

Tak til Niels Dam for deltagelse på mødet i Holstebro. 

UBUKI-projektet er afsluttet med at restbeløbet gives til briller til skolebørn i samarbejde med 

Susi Baggesen, fordi behovet i biavls-projektet var dækket. LLCCM-projektet i Rwanda er 

støttet med 2 gedebukke til avlsarbejdet. 
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Klokken fra Klokkestablen på Øksedal er under renovering. Men under 

nedtagningen viste det sig at stolperne var rådne og trængte til udskiftning. 

I samarbejde med Øksedaludvalget har Landsgildet derfor påtaget sig opgaven med 

renovering og fornyelse af klokkestablen i 2012. Foruden økonomiske bidrag ønsker gildet sig 

deltagere til en arbejdsweekend i foråret 2012.  

Landsgildets hjemmeside blev saboteret af ”hackere”, men korpsets IT-udvalg har hjulpet med 

en oprettelse af en ny hjemmeside. 

Fremover udkommer der 2 Gildenyt årligt, nemlig i maj og november. Derimellem udkommer 

et elektronisk nyhedsbrev 2 gange om året. Både Gildenyt og nyhedsbrev annonceres i både 

korpsnyt og BiD’s nyhedsbrev. 

”Gaver der gavner” er offentliggjort i Gildenyt og på landsgildets hjemmeside. 

Nogle Gildespejdere glæder sig til at deltage i Spejdernes Lejr 2012 som hjælpere. 

Spørgeskemaundersøgelsen gav ikke noget nyt. Landsgildet har deltaget med stand på 

Missionsstævnet i Mariager.  Vil gerne skabe kontakt med tidligere spejdere, der ikke har 

mulighed for at være gildemedlemmer, der hvor de bor.  Derfor er der oprettet en 

landsgildegruppe. 

Landsgildet vil gerne gøre lidt reklame for gildearbejdet på næste kredsførersamling (Sept. 

2012). 

ND takkede for invitationen til Landsgildeweekenderne.  

60 års Landsgildejubilæum i 2014 vil man gerne afholde på Øksedal. De sædvanlige 

reservationsregler tilsidesættes og Øksedal er hermed reserveret til Landsgildet den 29.- 31. 

aug. 2014. 

 

4. Kommunikationsudvalget og strategi (bilag) (D/V) 
a. Repræsentanter fra udvalget deltog. 

Det fremsendte oplæg til kommunikationsstrategi blev præsenteret og kommenteret. 
Al kommunikationen af det positive billede af spejderarbejdet sker primært gennem kredsene 

og sekundært kommunikeres et mere generelt billede af spejderarbejdet ”udenfor vores 

verden”. 

PK: Kommunikation til kredsene skal ske gennem KOM-udvalget f.eks. tilbud om træninger for 

at sikre ensartethed eller gennem en arbejdsgruppe, der laver foldere, førerstævnehæfte 

m.m.. 

SL: Overordnet set er oplægget et flot og godt stykke arbejde. Opdatere og justere 

hjemmeside – hvad er det?  

SCO: Ny hjemmeside skal forstås som en justering af hjemmesiden, da den nuværende 

platform som benyttes, er i orden. 

Det, der menes i referatet fra sidste Korpsrådsmøde er, at tekst og billeder (indhold) til foldere 

og hæfter leveres til KOM-udvalget, der sørger for at lay-out og produktion sker i et fælles 

layout og med en fælles linie. KOM er ved at finde et par personer, der klarer teknikken. 

I afsnittet om mål i oplægget, ændres 2014 til 2013, når det gælder tilbud til kredse om SMS-

tjeneste og hjemmeside. 

Inge Burmeister nævnte at der nedsættes en separat arbejdsgruppe omkring DBS-

merchandise til Spejdernes Lejr 2012. Det understreges, at inden evt. produktion igangsættes, 

skal materiale godkendes i KOM og KR. 

SL: Hjemmesiden synes jeg trænger til facelift/renovering.  

SCO: Det er IT-udvalget klar til – men meget trænger til revision og udskiftning. 

MK: Tak for tilsagn om support til præsentation af internationale opgaver og tilbud. 

CHS: Jeg vil gerne om de mange gode forslag/tiltag præsenteres på KLUMP-

/Kredsførersamlingerne. 

PK: Jeg støtter mere åbne referater fra udvalgsmøder m.m., men så skal vi huske at fjerne 

navne og personfølsomme bemærkninger. 

Peter Olesen: KOM ønsker referater for at være på forkant med at kende udvalgenes forslag og 

ideer, så vi kan kommentere dem.  Det er derfor kun til internt brug i udvalget og ikke et 

ønske om at referaterne kommer på korpsets hjemmeside. 

SCO: Promovering af korpset via kredsene. ”Historier” omkring lejre m. m. skal ske i lokale 
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medier via kredsene. 

SL: Glade for det positive billede af spejderarbejdet viderebringes. 

PK: Spild af energi at forsøge at få historier med i de landsdækkende medier. Sats på de små 

medier, de bliver læst mest.  

SL: Facebook er et svært medie at bruge. Bliver nemt kun ensrettet.  

SCO: Der skal laves en politik for brugen af Facebook så vi kan styre det. 

Inge Burmeister: KOM’s plan er nu at på udvalgsmødet i januar 2012 skal der udarbejdes 

oplæg til markedsplads på FOKUS 2012. I øvrigt regner vi med 4 årlige møder med kørsel og 

forplejning. Har været svært at planlægge før kendskabet til Korpsrådets opfattelse af 

arbejdets omfang. 

COS hjælper udvalget med at få lavet et budget. 

Peter Olesen: Nye ideer kan jo opstå spontant og kræve penge og igangsætning her og nu. 

Men forsøg at være så forudseende som mulig med f.eks. en pulje til igangsætning af ny 

kommunikationsstrategi. 

 

5. Udvalg og projektgrupper (O/D)  

a. Ressourcebank -status  

PK: Arbejdet er ikke færdigt endnu. 

b. Status – udvalg og projektgrupper. 

FTU: – der henvises til udsendt bilag. 

Folder til Rolandweekenderne og plakat med årets træninger sendes ud i næste uge og er klar 

på hjemmesiden også sammen med den elektroniske tilmelding. 

Rolandlejren i 2012 afholdes i perioden 30/6 – 7/7. Kulden var ikke et problem på lejren i år 

men derimod at der blev meget tidligt mørkt. 

ITU: Intet nyt. 

ØKU: Køkkenelementerne er nu udskiftet. Pumpen til vandforsyningen har været i stykker, 

men efter renovering virker den igen. Ovenlysvinduerne i baderum er utætte og må skiftes.  

 

6. Økonomi (V) 
a. Status 

Den udsendte oversigt blev gennemgået. Vi kan forvente et overskud i år, som evt. kan 

anvendes som tilskud til deltagere på Spejdernes Lejr 2012. 

b. Revideret budget 2012 og budget 2013 (bilag) 

Det er vanskeligt at prisfastsætte udgifterne til et centralt medlemsregistreringssystem, men 

et gæt er ca. kr. 30.000. Til ny kommunikationsstrategi kan der hentes kr. 20.000 fra 

aktivitetspuljen, der er på kr. 50.000. 

Momskompensationen er svær at sætte beløb på.  Det samme gælder ”Gaver”. Der er ingen 

beslutning om, hvad gavebeløbet eventuelt skal bruges til i 2012. 

Det indbetalte beløb kan anvendes til et godt formål og momskompensationen kan benyttes til 

at forbedre driftsregnskabet i korpset. 

Der er brug for information om tilskuddet til Spejdernes Lejr 2012. Tilskuddet bliver betinget af 

at budgettet godkendes på førerstævnet. ND laver en orientering til kredsene om 

korpstilskuddet som sendes ud via det nye nyhedsbrev om Spejdernes Lejr 2012.  

Efter korrektioner og bemærkninger ender det reviderede budget for 2012 med et underskud 

på kr. 162.500 og korrigeret budget i 2013 ender med et underskud på kr. 195.500. Det 

reviderede budget vedlægges referatet. 

c. Central medlemsregistrering 

Status på arbejdet. 

Henrik Andersen og Kenneth Yrke kigger på et system, der koster et grundabonnement + et 

beløb pr. tilsluttet kreds.  

For at forberede kredsene på et centralt medlemssystem udfyldes et regneark i forbindelse 

med den årlige indberetning af statistik. Vi vil forsøge et få et par repræsentative kredse med 

som ”forsøgskaniner” for at høste nogle erfaringer. Pt. uden om korpskontoret.  

d. Lotteri 2013. 
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Førerstævnet afgør, om der skal være lotteri i 2013. Fordelingsnøglen 

mellem korps og kredse vil uændret blive 3 kr. til korpset og 7 kr. til kredsen for hver solgt 

lodseddel. 

 

7. FOKUS 2012 
a. Orientering om planlægningen, herunder fremlæggelse af projektgruppens 

arbejdsplan (bilag) 

PK: Program: Se udsendte bilag. 

Projektgruppemøde i søndags. Det skal være et godt tilbud til de førere, der møder op til 

FOKUS 2012, hvor festaftenen erstattes af en god middag med efterfølgende café-aften, altså 

en aften med plads til at hygge og snak i stedet for underholdning.  

Der tilbydes overnatning på en udendørs lejrplads, i klasselokaler og ved udlejning af værelser 

på skolen. 

Spejdernes lejr 2012 tilbydes en stand og der skal være informationer om Nordisk lejr 2013. 

1.-holdsturen tilrettelæggesaf Nille Algot, Emil Kildeby, Sanne Lund og Ida  Sjöholm.  

De vil også komme med et bud på fornyelse af Afrika indsamlingen.  

Forretningsmødets indhold diskuteres på næste korpsrådsmøde. 

Formel indkaldelse til Førerstævnet sker via Korpsnyt, hjemmeside m.m. SL og CWT er 

ansvarlige. 

Flot forslag fra projektgruppen. 

b. Godkendelse af budget (bilag). 

PK gennemgik budgettet – det er dog ikke faste priser men hurtige overslag der nævnes. 

PD: Synes vi skal holde os indenfor en underskudsgaranti på kr. 25.000. 

Priser skal undersøges konkret og budgettet gennemgås for besparelser. 

Vedtaget: Budgettet revideres og tilbud indhentes. Underskudsgaranti på max. kr. 25.000 incl. 

en eventuel ekstern foredragsholder. 

Der bliver ikke solgt ekstra festaftenbilletter.  

 

8. Børneattester 
Debat omkring børneattester og hvorvidt vi skal have fælles politik for alle kredse og om vi 

skal indføre en frekvens for opdatering af attester. 

PD: Loven siger ikke noget om hvor ofte, attesterne skal fornyes.   

Det fremlagte notat blev godkendt og lægges på hjemmeside og sendes til kredse. Man skal 

også være opmærksom på at kommuner kan kræve underskrift på at der er indhentet attester. 

I det kommende statistikmateriale skal dato for indhentning af seneste børneattest anføres. 

PD udarbejder en vejledning til hjemmesiden, der dækker alle førere i kredsene. Blanketterne 

opbevares på korpskontoret.  

FTU-formanden indhenter attester på førere, der hjælper med førertræninger.  

Besluttet at Børneattester på førere i DBS skal fornyes mindst hvert 2. år. 

 

9. Kredsfokus (O) 
a. Nyt fra kredse 

Se Dropbox. 

AS: Århus vil gerne have besøg igen. 

CG: Får ikke kigget på den - træt af at der skal skrives heri i stedet for udsendelse via mail. 

SCO har ikke adgang til dropboksen. Spørg SA om oprettelse af SCO. 

Oure har brug for yderligere kørselstilskud. Vi afventer en ansøgning, men henviser til korpsets 

årlige kørselstilskud til Ansgar division. 

CWT orienterede om Kenneth Yrkes betænkeligheder ved at bruge dropboksen, der ikke bliver 

sikkerhedskopieret og ikke må indeholde personfølsomme oplysninger. 

Statistikskemaer sendes ud i næste uge incl. oplysninger om det nye medlemssystem. 

b. Konsulentordningen. 

Lily Bahnsen var til stede og gav en orientering om konsulentarbejdet i DBS – generelt og 

specifikt på de 3 kredse, hvor arbejdet foregår i øjeblikket. 
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ND fik udleveret en statusrapport, der vedlægges referatet. 

 
10. Udviklingsplaner (D/V) 
a. Status på korpsets udviklingsmål (bilag udsendt efter sidste KR-møde) 

SL:  

- Den Turkise tråd om nyt og anderledes arbejdsstof.  Intet nyt fra SA. 

- Vore spejdermetoder.  Intet nyt og ingen ansvarlig pt. 

- Ansvar og værdier i det daglige spejderarbejde. Ingen ansvarlig pt. men startes først i det 

nye år.   

- Spejderarbejde i nydanske menigheder. SL Intet nyt  

- Engagement i Spejdernes Lejr 2012. Peter Olesen er ansvarlig for kommunikationen med 

kredsene. 

SL udarbejder forslag til statusark vedr. disse 5 punkter. 

b. Kredsenes udviklingsplaner – opfølgning. 

Hvis der ikke er talt om planerne i kredsene endnu vil kontaktpersonerne opfordre til at 

begynde samtalerne om planerne så de bliver til noget. Håber der er nyt til næste KR-møde.  

 
11. Spejdernes lejr2012 (O) 
a. Orientering fra lejrledelsen 

Nyhedsbrev nr. 1. orienterer meget om hvad der sker og om vigtigheden af at kredsene får 

lavet en forhåndstilmelding. Ny status på tilmeldingen hentes førstkommende fredag/mandag 

og derefter vil CWT telefonisk kontakte de kredse, der ikke har reageret. 

Korpsene låner penge til fælleslejren indtil indbetalingerne fra deltagerne begynder at komme. 

Få dage før lejren skifter ledelsen struktur, så driftsledelsesteamet på få personer kan beslutte, 

det der skal besluttes. 

CHS: Anne Riise, HR hovedudvalg søger medarbejdere - se opslag på Spejdernes Lejr og prik 

evt. nogen vi kender til at søge jobbene. 

Spejdernes lejr 2012 er igen i år temaet for Spejderdagen 23. april 2012. 

b. DBS’ frivillig involvering og rekruttering 

Husk at ajourføre listen i dropboksen. 

c. Momsfritagelse  
Vi har 99 deltagere i gaveordningen og er godkendt betinget af mindst 100 gaveydere pr. år i 

3 år.  

 

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

ND: Michael Søttrup har sagt ja til at repræsentere korpset i planlægningsmøderne. ND 

undersøger om mødeudgifter afholdes af lejren eller skal afholdes af korpset. 

 

13. Nationalt (O) 
a. BiD, herunder orientering fra landskonference 2 

Se bilag fra AS. Intet på dagsordenen, der vedrørte os. 

b. BUS 

Se bilag fra  SL.  Adresselisten ajourføres med det civile KFUM/KFUK. Formandskabet skifter til 

DDS. 

 c. Spejderchefgruppen 

Ingen bilag – Ingen møde siden sidst men møde på tirsdag med en omfattende dagsorden 

med  bl.a. Spejderhjælpens engagement i Burma, Gaver der profilerer  korpsene, 

Spejderdagen den 23. april, Komiteen til støtte af spejderarbejdet i Østeuropa, Bloddonorer i 

Danmark, Unicefkomiteen m.m. 

 

14. Nyt fra Korpskontoret (O) 

Se bilag fra CWT 
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Lotteri og spejderhjælpsregnskaber er revideret og godkendt. 

Statistikskemaer indeholder som noget nyt en huskeseddel for indsendt materiale. 

CWT indleder samtaler med Spejdersport om butiksfællesskab på Spejdernes Lejr 2012. 

 

15. Kalender (O) 
a. Kommende arrangementer 

b. KR møder i 2011 og 2012 

Fælles udvalgsweekends og kredsførersamling afholdes  den første eller sidste weekend i 

oktober 2012. FU meddeler den endelige dato til CWT, der bestiller wigwam.dk i Horsens, hvis 

den kan dække ønsker til ophold og lokaler. 

Opdateret: Afholdes første weekend i oktober 2012 på Øksedal. 

 

16. Eventuelt 
Intet. 

CG: ND’s  kontaktkredse er overført til SCO. 

Skema ajourføres og vedlægges. 

 

 

Slut kl. 12.00 

 

Således opfattet:  

 

 

Aalborg, den 12. dec. 2011        København, den 12. dec. 2011  

 

 

Carsten W. Thomsen              Signe Lund Christensen  

Referent     Korpsrådsformand 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 


