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Referat af Korpsrådsmøde 

23.-25. november 2013 på Øksedal 
 

Til stede: Sarah Basnov (SB), Kathrine Færløv (KF), Connie Schneider (COS), Ann Bidstrup Lebech (AB), 

Niels Dam (ND) og Signe Lund Christensen (SL) 

Afbud: Christine Strøm (CHS) og Stine Algot (SA) 

Besøg: Jytte Kjølby fra Landsgildet lørdag 

Referent: Ann Bidstrup Lebech (AB) 

 

0. Indledning og 5 fantastiske minutter 

Gode historier blev delt. 

 

 

1. Formalia 

Valg af mødeleder 

Vi vil forsøge med skiftende mødeledelse dagsordenen igennem. 

 

Godkendelse af dagsorden 

Godkendt 

 

Godkendelse af referat fra KR møde 31. august - 1. september 2013 

Godkendt 

 

2. Udvalg og projektgrupper 

Status – udvalg og projektgrupper 

ØKU: Der har været arbejdsweekend i maj, hvor der blev lagt nyt tag på Gilwellhytten, sat 

permanent lys op i Jesperhus og lamperne, som Landsgildet har doneret, er hængt op i 

sovegangene. 

 Øksedal er blevet lukket ned for vinteren. 

 Der er endnu ikke fundet en lokal samarbejdspartner til at varetage tilkaldeopgaver. 

 

FTU: Martine Søegaard er nyt medlem af udvalget 

 Udvalgets opgaver er fordelt mellem medlemmerne. 

 Søren Skårhøj er valgt som lejrchef for Rolandlejren 2014 

 Katrine Skovgaard er chef for Rolandweekenderne 2014  

 Der er nedsat en grundstab til Gilwell 2014 under det nye koncept. 

 10.-12. januar holdes der FTU-møde på Øksedal 

 

ITU:  Projektansvaret for den nye hjemmeside er videregivet til KOM. 

Der er stadig nogle tekniske tilpasningsopgaver omkring hjemmesiden, der ligger hos 

ITU. 

Der blev i efteråret indført tvunget skift af kodeord for varmmailbrugere grundet 

problemer med hacking. Siden dette skift af kodeord er der ikke oplevet hacking, så 

tiltaget må betegnes som en succes. 
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KOM:  Intet bilag. Mundtlig orientering. SA og SL og skal til møde med KOM den 8. dec. 

 

JOTA/JOTI: 

 JOTI 2013 blev afviklet i uge 42 og gik rigtig godt med 45 deltagere fra DDS og DBS. 

Projektgruppen håber, at der i fremtiden kommer deltagere fra flere kredse end fra de 

sjællandske. 

 Der er indkøbt et actionkamera. 

 Der ønskes etableret et samarbejde med ”JOTI-vest”. 

 

YEGO: Alle pladser er besatte i udvalget, da Pernille Staunstrup er trådt ind i det. 

YEGO ønsker, at BBU og DBS koordinerer yderligere fx med en 

ledelseskoordinationsgruppe – SL og ND valgt til denne koordinationsgruppe. 

 Projekt Kora er afsluttet, og der arbejdes på at få projektet afrapporteret. 

2 rwandiske ungdomsledere har været i DK i september på uddannelses- og 

inspirationsophold. 

2 danske ungdomsledere rejste i slutningen af september sammen med de rwandiske 

ungdomsledere til Rwanda, hvor de bl.a. arbejder med opstart af spejderarbejde 3 steder 

i Rwanda. 

YEGO har søgt DUF om midler til en partnerskabsudviklingstur. Godkendes ansøgningen, 

effektueres den i januar 2014. 

 

FTU-tænketank 

FTU-tænketanken er færdig med deres arbejde og har nu afleverede de færdigskrevne 

 kommissorier til godkendelse hos KR. 

 

FTU-tænketanken, godkendelse af kommissorium 

 Flot og meget gennemarbejdet arbejde. 

 Godkendt, når ordet FOKUS er konsekvensrettet til Førerstævne. 

 

Kommissorium Joti, godkendelse 

 Principielt godkendt – COS vil udarbejde et opdateret kommissorium. 

 

 

3. Kredsfokus 

Nyt fra kredse 

Roskilde: Har mod på fremtiden og været glad for de to besøg, AB har aflagt derovre. AB fortalte lidt 

nyt fra Tølløse og Århus Kredse. 

Rønne: Har haft en godt opstart på flokarbejdet og ser positivt på fremtiden. 

 

 

Kredskonsulent 

Skee: 

2. besøg hos Skeespejderne lå onsdag den 9. oktober. Vi evaluerede på tiden, der var gået siden sidst 

og måtte erkende, at der ikke var blevet fulgt op på et par af de aftaler, der var indgået i foråret. Alle 

inkl. AB var enige om, at det ikke har været optimalt, at processen blev sat i gang så kort før 

sommerferien og anbefaler, at KR i fremtiden laver ansøgningsfrist i foråret, så konsulentens arbejde i 

en kreds kan begynde umiddelbart efter en sommerferie og række ud over et enkelt spejderår og ikke 
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over 2 spejderår. 

Vi talt om, hvordan man kan organisere kredsens ledelse, opgavefordelingen blandt førerne og en 

metode til at rekruttere andre til at påtage sig en del af de opgaver, som man ikke behøver at være 

spejder for at kunne løse. Sidst, men ikke mindst, fik vi kigge på, hvilke forventninger man kan have til 

hinanden som førere, hvor forventningerne kommer fra, og hvordan de kan tilpasses de personer, der 

har sagt ja til en føreropgave, med respekt for den, man er – det var spændende! 

 

Aalborg 1.: 

Aalborgspejderne i Centrum, som de kalder sig i daglig tale, har ansøgt og er blevet udvalgt som næste 

kreds, der skal indgå i et udviklingsarbejde med AB. Desværre har det ikke kunnet lade sig gøre at 

finde en dato for første møde endnu, og det ser ud til, at det først kan blive i februar eller marts 2014. 

 

Kredsledelsessamling d. 28.-30. marts 2014 

Udvalget består af AB, ND og Marie Keiding, som har haft et enkelt møde og er kommet frem til 

følgende programindhold: 

 

Oplæg ved Pia Leth Førby, konsulent i De Grønne Pigespejdere, og AB om kredsledelse – efterfølgende 

gruppearbejde 

Deltagelse af Jytte Kjølby, der skal fortælle om Landsgildets arbejde, KOM, der skal fortælle om den 

nye hjemmeside og YEGO, der skal fortælle om deres samarbejde med unge i Rwanda 

Sparring og aktuelle emner for kredsførerne 

På samlingen skal der vælges én, der skal være med til planlægge den næste samling i efteråret 2015 

Festligt samvær lørdag aften 

 

Delingsførere, kredsrådsformænd og menighedsvalgte til kredsrådet inviteres også, og derfor er 

samlingens navn skiftet til ”Kredsledelsessamling”. 

 

4.  Dialogdage 

Status 

Der er tilmeldt 31 førere til Dialogdagen i Aalborg 2. Alle kredse fra Vendelbo Division er 

repræsenterede denne dag med undtagelse af Viborg og Frederikshavn. 

Der er tilmeldt 15 førere til Dialogdagen i Lyngby. Alle kredse fra Sjælland er repræsenterede denne 

dag. 

Der er ikke meldt om deltagelse fra Ansgar Division. 

 

Program 

Der blev lavet et endeligt program inkl. en ansvarsfordeling for de enkelte punkter. SL renskriver og 

udsender til KR. 

 

 

5. FOKUS 2014 

Projektgruppe 

Indkommet to forslag. 

KR siger ja tak til Vendelbos tilbud om at være projektgruppe. ND skriver til Annette Olesen. FU skriver 

afslag til det andet tilbud. 

Kommissorium skrevet og godkendt. 

KR kontaktpersoner til projektgruppen: ND, KF og SB. 
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Korpsrådets program 

Forretningsmødet. 

KR tog en runde, hvor de diskuterede deres kandidatur. 

 

Budget 

Der indføjes budget i kommissoriet. 

 

 

6. Langsigtet plan 

Fejde 

Flere er blevet kontaktet, men ingen har takket ja til opgaven. Der skal laves et opslag, som kommer i 

Korpsnyt, og som sendes ud til kredsførerne. 

 

Sommerlejr Øksedal 2014 

AB er korpsets kontakt til Vendelbo. 

Korpset betaler diesel, printerpatron og papir. Printer, traktor, ATV mv. er til fri afbenyttelse ifølge 

aftale med ØKU. 

 

Visionsspejdermøder 

Liselotte Bornhardt har sendt 3 programmer retur til SB, men de er endnu ikke færdige. Ligger færdige 

medio december. 

 

Internationale lejre 

Jubilæumslejr i Tyskland 2014 – Vi imødeser invitationen og afsætter budgetpost til rejseudligning. 

Verdensjamboree 2015 i Japan – tilmeldingen er åben for deltagere indtil den 1. februar. 

ND: Der kommer muligvis et spændende tilbud fra de arabiske lande. 

 

 

7. Spejdernes Lejr 2017 

Status 

Partnerskabsudvalget har sendt udbudsmateriale ud. Omkring 20 kommuner har givet tilbud. 

Udvælgelse sker i foråret og den endelige aftale kommer på plads i maj 2014. 

Der er indstillet flere kandidater til lejrchefposterne. Der forelægger en afklaring primo december. 

 

 

8.  Korpsrådets struktur 

SL og SA skal til møde med konsulent på DUF 10. december. Mål: hvad er en hensigtsmæssig struktur i 

en organisation af vores størrelse. KR ønsker desuden at tage udfaldene fra Dialogdagene i januar med 

i sine overvejelser om en ny struktur. 

 

 

9. Økonomi 

Budgetopfølgning 2013 

DUF-tilskud blev ca. 200.000 kr. større end forventet, og derfor ender regnskabet sandsynligvis i 0 og 

dermed ikke med det budgetterede underskud. 

Der er d.d. 96 givere af Gaver der Gavner. 
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Budget 2014-2015 

Forslaget til budget 2014-2015 blev gennemgået og justeret. Bliver gennemgået igen på næste KR-

møde med henblik på indstilling til førerstævnet 2014. 

 

 

10. Central medlemsregistrering 

Status 

ITU har udvalgt et system, som menes at opfylde vores tidligere opstillede funktionskrav. Systemet 

testes den 24. november på Korpskontoret med deltagelse af kredstestere fra Skee og Østervrå. 

Derudover skal det videre forløb planlægges. 

 

 

11. Nationalt 

BiD, landskonference 

Sommerstævnet bliver afholdt på Lindenborg ved Roskilde de næste 3 år sammen med 

Missionsforbundet. 

 

BUS 

Intet nyt 

 

Spejderchefgruppen 

Korpsrådet opfordres til at sætte kryds i kalenderen for Folkemødet den 12.-15. juni 2014 og 

årsmødet den. 28. februar til 1. marts 2014. 

 

 

12. Landsgildet 

Orientering ved landsgildemester Jytte Kjølby 

Tak for indbydelse til at komme. 

Et stille gildeår på landsplan. 2012 var meget aktivt. Vinteren er den periode, hvor der sker mest. Kig 

på hjemmeside for aktuelt info. 

Forskellige gilder laver forskellige arrangementer for kredse. 

Lokale gilder har hjulpet YEGO, da de kom i bekneb i foråret. 

Øksedal og Lyngby Kreds har fået donationer. 

Har i 6-7 år støttet et lokalt spejderarbejde i Polen (opstart), og der er nu en god flok af førere og 

spejdere, hvor 200 var på spejderlejr i sommer. 

Landsgildeweekend i den sidste weekend i august. God weekend med godt fællesskab og besøg af 

BiD. 

Nyhedsbreve bliver annonceret i Korpsnyt i fremtiden og kan læses på hjemmesiden. 

Der er kommet flere medlemmer af Landsgildegruppen, som er for tidligere spejdere, der ikke bor i 

nærheden af et gilde. Det har givet flere penge på kontoen, hvilket gavner både Gildet og 

spejderarbejde. 

I støbeskeen: ØKU vil meget gerne have hjælp af Gildet på arbejdsweekender i fremtiden. 

Næste Landsgildeweekend i august 2014 bliver afholdt på Øksedal, hvor Landsgildet fejrer 60 års 

jubilæum.  

Landsgildemesteren bør kun sidde i 3 år, og nu har Jytte siddet på posten i 2 x 3 år, så der søges efter 

en ny gildemester, da Jytte ønsker en pause. 
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13. Internationalt 

IC Nyt  

Peter Krogh er pt. i Hong Kong til 1st Educational Congress, hvor ledertræningsfolk fra hele verden er 

samlet til gensidig inspiration og erfaringsudveksling. 

De danske WAGGGS IC'ere er i fuld gang med forberedelserne til de danske indslag på 

verdenskonferencen til juli. Der arbejdes bl.a. på forskellige motions (forslag) med fokus på videre 

udvikling og implementering af WAGGGS' træningskoncept WLDP (WAGGGS Leadership Development 

Programme). KF har netop sagt ja tak til at deltage i en tværkorpslig arbejdsgruppe, der skal kvalificere 

arbejdet yderligere. 

 

Kommende internationale arrangementer 

Imagine More 3.0, PFD er arrangør, Holmen d. 21.-23. marts 2014 

WAGGGS World Conference, Hong Kong d. 5.-9. juli 2014 

WOSM World Conference, Slovenien d. 11.-15. august 2014 

 

 

14. Spejderhjælpen 

Unge til Burma 

Spejderhjælpen vil gerne lave en forberedelsestur til en fortællekaravane i stil med 2013. Turen bliver 

i slutningen af juni 2014. ”Stillingen” skal slås op. 

 

Ny sekretær 

Der mangler en sekretær i Spejderhjælpen fra nytår. Vi går i tænkeboks for at finde en mulig person. 

 

 

15. Nyt fra Korpskontoret 

Der er blevet renset gulvtæpper i forkontoret og bagkontoret på KK, og ØKU har repareret postkassen. 

Registrerings- og opkrævningsarbejdet omkring Specialførertræningen har været lidt vanskelig p.g.a. 

manglende aftaler om tilmeldings- og betalingsprocedurer. KK foreslår, at Specialførertræningen i 

fremtiden anvender korpsets normale procedurer på en måde, der tager højde for de anderledes 

optagelsesmetoder, som Specialførertræningen gør brug af. Aalborg 2. efterlyser 

standardkredsvedtægter på hjemmesiden, som kan bruges, når de skal ændre deres kredsvedtægter. 

 

 

16. Kalender 

Kommende arrangementer 

Se opdateret kalender på hjemmesiden: http://www.dbs.dk/aktiviteter/korpskalender/ 

 

KR møder i 2013-2014 

Se opdateret kalender på hjemmesiden: http://www.dbs.dk/aktiviteter/korpskalender/ 

 

 

17. Personlige mål 

Der blev lavet en kort opfølgning på KR-medlemmernes personlige mål. 

 

 



7 

 

 

18. Eventuelt 

 
ND står for det praktiske på næste KR-møde i Kbh. 

 
 
 


