
Referat for Korpsrådsmøde  
26. januar 2013 på DUF, København 
 
Til stede: Stine Algot Nielsen (SA), Niels Dam (ND), Signe Lund Christensen (SL), Christine Strøm 

(CHS), Kathrine Færløv Christensen (KFC), Sarah Basnov (SB), Connie Schneider (COS) 

Afbud: Jesper March (JM), Ann Skagen Bylund (ASB) 

Referent: Ann Bidstrup Lebech (ABL) 

Gæster: Peter Krogh, Stine Suhr Skovgård, Rie Skårhøj 

 

O=Orientering, V=Vedtagelse, D=Debat 
 
 Punkt 

0. 

 

Indledning og 5 fantastiske minutter 

 Dejlige historier fra livet blev delt. 

 SA: Jesper Marcher og Ann Skagen Bylund trækker sig fra KR. Både Jesper og 

Ann har andre spejderopgaver forude, som vi ønsker dem held og lykke med. 

 

1. 

 

Formalia 

a. Godkendelse af dagsorden (V) 

Godkendt 

  

b. Godkendelse af referat fra KR møde 23.-25. november 2012 (V)  

Godkendt 

  

2. 

 

Kredsfokus (O/D/V) 

a. Nyt fra kredse 

KFC: De fleste kredse er positive, og der er nye tiltag forskellige steder. 

Esbjerg: er i gang med at opstarte familiespejd. 

Holbæk: Holbæk-afdelingen har ikke så mange spejdere. I Regstrup går det 

rigtig godt med mange spejdere. Der er et kredsførerskifte undervejs. 

Odense 1.: Der sker meget forskelligt. 

  

b. Konsulentordning 

Vedtaget at imødekomme Skees ansøgning. 

ND kontakter Skee, og ABL har efterfølgende kontakten til Skee om det videre 

forløb. ABL indleder samtaler vedr. samarbejde med Pia Leth Førby, konsulent 

ved De Grønne Pigespejdere. 

ABL står fremover for kontakten til kredsene og er bindeled til KR. 

 

c. Kredsførersamling 

ND og ABL arrangerer/finder en projektgruppe. Vi skal være ude i god tid med 

program og anden information. Der skal ligge et oplæg inkl. ramme og tidsplan 

klar til maj-mødet. 

 

3. 

 

FOKUS 2013 (O/D) 

 Projektgruppen arbejder rigtig godt og målrettet. De er langt i planlægningen. 

 

a. Program 

Godt og spændende programforslag med fokus på visionsarbejde. Programmet 

er taget til efteretning. 

  

b. Dagsorden for forretningsmøde 

Under pkt. 5 skal de indkomne forslag listes. 

Dagsordenen blev hermed godkendt. 

  

c. Skriftlig beretning 

Korpsrådet kommenterede udkastet til den skriftlige beretning, der herefter 

revideres og sendes til gennemlæsning og godkendelse i KR. 

  

d. Vedtægtsændringer 



 Korpsrådet behandlede forslag til vedtægtsændringer. Det samlede forslag 

samt  motivation trykkes i et seperat hæfte til førerstævnet. 

 

e. Valg 

Der afholdes valg til de 5 ledige pladser i KR + til Korpsrådsformand. 

Forslagsliste blev udarbejdet, og emnerne blev fordelt blandt medlemmerne til 

forespørgsel. 

  

f. Forslag 

Forslag til Spejdernes Lejr 2017. 

Forslag til vedtægter. 

Vision. 

Forslagene godkendes via mail af Korpsrådet, som indstiller til Førerstævnet. 

  

g. Næste førerstævne 

Vi afventer evalueringsgruppens forslag, som først foreligger i maj. FU kommer 

med forslag til dato i 2014. 

Korpsrådet godkendte denne indstilling og forslaget til Førerstævnet. 

  

h. Dirigenter, referenter mv. 

Dirigenter: Andreas Højmark og Mikkel Nilsson 

Referenter: Endnu ikke fundet. 

  

i. Først i Fokus (Førsteholdstur) 

Michelle Mødekjær er leder af Førsteholdet. 

  

j. Evalueringsgruppen 

Kommisoriet for projektgruppen er godkendt. 

Der er fundet en gruppe: Nille Algot Nielsen, Tine Borup og Emil Kildeby. 

  

4. 

 

Nationalt (O) 

a. BiD 

Intet nyt 

  

b. BUS 

Intet nyt 

  

c. Spejderchefgruppen, herunder årsmøde 2013 

Spejderchefgruppen havde møde mandag den 21. januar med fokus på 

følgende: 

 

 Der er indstillet til Spejdernes Årsmøde den 1.-2. marts, at der skal afholdes 

Spejdernes Lejr i 2017. 

Den formelle beslutning skal tages, lejrens kommisorium skal skrives – der skal 

nedsættes et udvalg til at skrive dette med 1 medlem fra hvert korps. 

 

 Der skal besluttes en fælles vision for spejderarbejdet i DK. 

 

 Folkemødet: Det er en god ide, at mange spejdere deltager. SL deltager. 

Derudover kan resten af KR undersøge, om de har mulighed for at deltage. I 

marts kommer der flere oplysninger om indholdet af Folkemødet. 

 

 Der er lavet udkast til program for årsmødet. 

 

 KFUM-spejderne overtager formandskabet for spejderchefkredsen efter 

årsmødet.  

5. 

 

Udvalg og projektgrupper (O/D/V) 

a. Status fra udvalg og projektgrupper 

Fremover sender SA bilagsskabelonen ud til udvalgsformændene, og 

kontaktpersonerne kontakter telefonisk inden KR-møder. 

 

YEGO: Er i gang med at finde en yderligere repræsentant for DBS. 



 

KOM: 

FU overtager kontakten til KOM efter at ASB er udtrådt af KR. 

Hjemmesiden: SA har skrevet til KOM, at KR desværre ikke kan deltage i deres 

tiltag med så kort varsel. De opfordres til at holde fast i deres dato, da de 

andre relevante deltagere kan komme. De opfordres kraftigt til at få fat i unge 

deltagere. 

KOM meddeles, at der ikke er mulighed for tildeling af flere penge i et revideret 

budget. 

Projektplan er færdig til FU-mødet på torsdag. 

Webredaktører er fundet: Tue Sandbæk og Linda Yrke. 

Det er KOM’s ansvar at lave den nye hjemmeside. 

 

ØKU: 

COS har kontakten. 

Udvalget er meget aktivt til glæde for de mange brugere af Øksedal.  

Senest på arbejdsweekenden i foråret bliver der sat nye bordplader på 

bordene. 

 

FTU: 

2013 startede med et weekendmøde på Øksedal med næsten alle  

faste trænere. En rigtig god weekend, hvor der blev talt om fremtiden, og hvor 

der var tid socialt fælleskab. De gode nyheder her er, at alle vores faste 

trænere har lyst til at forsætte. 

Ind til videre har det ikke været muligt at finde en chef for en ny omgang af  

Specialførertræningen. Er en sådan chef ikke fundet inden Fokus2013, bliver i 

gangsættelsen af træningen udskudt til senere 

Der lige nu er tilmeldt 17 til begge Rolandweekender, så det ser positivt ud for 

året med hensyn til Rolandlejren, som bliver under ledelse af Søren Skårhøj. 

Der arbejdes med fælleskorpslige træninger. 

 

ITU: 

KFC har kontakten.  

 ITU arbejder i øjeblikket sammen med FTU om at finde en løsning til at udsende 

 sms'ere til folk der er interesseret i information omkring førertræninger. 

 Arbejdet med at omlægge det trådløse internet på Øksedal (og KK) er begyndt, 

 og vil den kommende tid blive udbygget. 

 Der er købt ny printer til Øksedal. 

 Arbejdet med at lave en lille hjemmeside til FOKUS 2013 er i fuld gang. 

 Telefonlinjerne på KK og Øksedal er blevet lagt om, og indtilvidere er der sparet 

 en del penge. ITU tror, der er mere at komme efter. Som en del af dette er 

 telefonen på KK nu omlagt til IP-telefoni, telefonboksen på Øksedal er blevet 

 nedlagt, og erstattet af en almindelig telefon (med udlandsblokering). 

 Der arbejdes i øjeblikket på at indføre et dropbox ligende system til deling af 

filer  i korpsets udvalg. 

 

b. FTU tænketank på besøg 

Stine Suhr Skovgaard og Peter Krogh Jacobsen fremlagde deres arbejde ind til 

nu. 

 

 Tanker fra KR, som Stine og Peter kan tage med tilbage til ”Tænketanken”: 

 Positivt indstillede for nye tanker. 

 God idé, at man i træninger sætter fokus på forskellige kompetencer – 

selvudvikling/lederudvikling. 

 Gillwell – vi henvender os til forskellige målgrupper i de forskellige korps. 

 Gillwell skal tilpasses vores korps og vores mål med uddannelsen, men også til 

førernes travle hverdag. Måske skal man ikke afsætte en hel uge af 

sommerferien til Gillwelllejr, da det afholder nogle ældre førere fra at deltage, 

eller måske skal man holde fast i ugen, men tilbyde andre løsningsforslag, når 

det behøves. 

 Mentorordning er en god idé og vil gøre en stor forskel. 

 Mere målrettet information fx om datoer, så man får det i sin kalender i god tid.  



 Gillwelltræning skal være mere fleksibel i sin opbygning. 

 Uddannelse af trænere er vigtig, så de er rustede til selv at undervise/formidle. 

 Rolandspejdere kan søge om at blive ”hjælpestab” på Brownsea. 

 Godt at hoppe på andre korps’ træninger – de har et stort udvalg af træninger 

med meget varieret indhold. 

 Vi skal starte tidligere med førertræning – fx allerede fra 11 års alderen, hvor 

spejderne oftest er topmotiverede – det er der gode erfaringer med hos De 

Grønne Pigespejdere. 

 

Forslag fra ”Tænketanken” skal præsenteres for KR på septembermødet. 

 

6. 

 

Internationalt (O) 

a. IC Nyt 

Se bilag 

CHS vil gerne have grønt lys til at gå ud og finde nogle unge spejdere, der har 

lyst til at deltage i ledertræningskurset (det er gratis) – skal have interesse for 

internationalt spejderarbejde og brænde for at udbrede den internationale 

tanke i kredse og divisioner. Spørge målrettet i træningsstabene og YEGO, lave 

opslag til korpsnyt. 

  

7. 

 

Økonomi (O/V) 

a. Regnskab 2012 

Foreligger endnu ikke. 

 Pt ser det ud til, at vi har et underskud på omkring 120.000 kr. 

 KR besluttede at søge om 2-årig DUF-bevilling. 

 

b. Revideret budget 2013 og budget 2014  

Medlemmer sættes op til 1.100 

Budget blev gennemgået af COS og nedskæringerne overvejet. 

Tilskuddet fra tipsmidlerne er faldet med 10 % p.g.a., at danskerne spiller 

mindre, og DUF har fået flere medlemmer, der skal dele puljen af penge. 

Det gør ondt at spare, og det kan mærkes på reaktionerne fra flere i korpset. 

Sammenhæng og årsager til det reviderede budget skal beskrives i forbindelse 

med den mundtlige beretning på Førerstævnet. 

 

c. Central medlemsregistrering 

ND og COS holder møde med BiD omkring system til bogføring og central 

medlemsregistrering.  

  

8. 

 

Børneattester (V) 

a. Forslag til opdateret version 

Regler forbørneattester blev gennemgået. Der bliver til at starte med ikke 

indført sanktioner, hvis kredse ikke overholder reglerne. Der tages stilling til 

evt. sanktioner hvis det opleves, at kredse ikke overholder reglerne. Der 

tilføjes, at der skal indhentes børneattest, hvis en aftale er af permanent 

karakter. Det anbefales, at kredsene udarbejder samværsvejledning (kodeks).  

 

ND gennemskriver og FU godkender endeligt dokument på næste FU-møde. 

 

9. 

 

Nyt fra Korpskontoret (O) 

 Travlt med regnskaber og statistik. 

 Inspirerende konsulentseminar for Samrådets konsulenter den 22.-23. januar – 

vi kan lære rigtig meget mere af de andre organisationer i forhold til 

uddannelse af førere, støtte til kredsenes ledelser, syn på patruljeførere m.v. 

Ved næste konsulentseminar om 2 år bør vi overveje, om en fra KR skal 

deltage. 

  

10. 

 

Kalender (O) 

a. Kommende arrangementer 

Se kalender 

 

b. KR møder i 2013 



- 26. januar i København 

- 1.–2. marts, Fælleskorpsligt Årsmøde, Houens Odde 

- 12. april i Tølløse 

- 13.–14. april FOKUS i Tølløse 

- 24.–26. maj på Roskilde Vandrehjem 

- 7. september i København 

- 22.–24. november på Øksedal 

 

Bemærk ændring af Korpsrådsmøde i maj. 

 

11. 

 

Eventuelt 

  

  

 
Rie Skårhøj deltog for sidste gang på Korpsrådsmødet, hvor hun ledte det afsluttende forarbejde 

med visionsplanerne for korpset. 

Således opfattet 

 

Aalborg den 25. februar 2013  Frederiksberg den 25. februar 2013 

 

 

Ann Bidstrup Lebech   Stine Algot Nielsen 
Referent    Korpsrådsformand 


