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Referat af Korpsrådsmøde 
31. august – 1. september 2013 på Rysensten, København. 

 

 
 
Til stede: Stine Algot Nielsen (SA) 

Niels Dam (ND) 
Signe Lund Christensen (SL) 
Connie Schneider (COS) 
Christine Strøm (CS) 
Sarah Basnov (SB) 
Kathrine Færløv Christensen (KFC) 
 

Afbud:  Connie Schneider om søndagen 
 
Referent:  Ann Bidstrup Lebech (ABL) 
 
 

0. Indledning og 5 fantastiske minutter 

Gode historier blev delt. 

 

1. Formalia 

a. Godkendelse af dagsorden 
Godkendt. 
 

b. Godkendelse af referat fra KR-møde 24.-25. maj 2013 
Godkendt. 

 
2. Personlige mål 

a. Fortsætte og konkretisere målsnakken fra sidste møde 

Korpsrådsmedlemmerne opsatte personlige mål for den kommende tid i Korpsrådet. 

 

3. Korpsrådets struktur 

a. Arbejde videre med tanker fra sidste KR-møde  

SA og SL arbejder videre med at få en konsulent fra DUF til at hjælpe med at se på organisationsstukturen. 

 

4. Udvalg og projektgrupper 

a. Status – udvalg og projektgrupper 
 
ØKU  
Kontaktansvarlig: COS 

 Fortsat godt samarbejde med Teknisk Skole 

 Arbejdsopgaver på Korpskontoret 

 Nyt tag på Gilwellhytten 

 Reparationer og fornyelser på Øksedal 
 

ITU  
Kontaktansvarlig: KFC 

 Ny web: første udkast er modtaget fra DKM, der mangler endnu facebookintegration 

 Lavede Blog til Rolandlejren 

 Hackede E-mails: ny regel om kodeord sendt ud til alle brugere. Træder i kraft 1. september 

 Medlemssystem: afventer svar og demo af men2web 

 Netværk på Øksedal skal udbygges 
 
FTU  
Kontaktansvarlig: SB 

 Nyt medlem af FTU er Martine Holm Sørensen, Herlev Kreds 

 Rigtig god Rolandlejr 

 Spejderliv afholdes sidst i september 

 Specialførertræning indledes i weekenden den 6.-8. september 

 Jesper Bøttcher er pt i Australien 

 Er i gang med at samle en stab til Gilwell næste år 
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JOTA/JOTI 
Kontaktansvarlig: SB 

 Afholdelsen af JOTI øst flyttes i fremtiden til Sdr. Jernløse Skole 

 Der anskaffes et stabstørklæde til staben, da denne består af både DBS’ere, DDS’ere og KFUM’ere 

 Retningslinjer for JOTA/JOTI-arrangementer fremsendes i nær fremtid 

 Samarbejdet med JOTI vest er endnu ikke kommet i gang 

 Jimmy Singerholm er kontaktperson til det nationale JOTA/JOTI-arbejde 
 
YEGO  
Kontaktansvarlig: SLC 

 Volontører i Rwanda i foråret var Pernille Staunstrup og Theis Læssøe 

 Theis fortalte om sine oplevelser og om arbejdet i Rwanda på Sommerstævnet 2013 

 Projeks Kora afsluttes den 31. oktober 2013 

 Tina Daugaard, Lene Amstrup og Cathrine Næsby var på projektrejse til Rwanda i juli 

 Cathrine Næsby har overtaget formandsposten efter Søren Skårhøj 

 Cecilie Mølbæk Jørgensen og Ditte Skårhøj bliver de næste ungdomsledere i Rwanda 

 To afrikanske ungdomsledere er netop nu i DK for at indlede samarbejdet med Cecilie og Ditte 
 
KOM  
Kontaktansvarlig: FU 

 Tue Sandbæk og Linda Yrke er i gang med at blive oplært til webredaktører 

 Der kommer snart en offentlig lancering af den reviderede designmanual ud 

 Næste projekt: opdatering af stof på nuværende hjemmeside 

 Ønsker møde med KR 
 

b. FTænketanken fremlægger 
Korpsrådet havde besøg af FTU og Ftænketanken, som fremlagde deres tanker om et fremtidigt 

førertræningssystem. 

 
c. Valg til FTU 

Martine Cecilie Holm Søgaard er valgt til FTU. 

 
5. Kredsfokus 

a. Nyt fra kredse 
Rønne er i gang med genopstart af kredsen og forventer 10 nye flokspejdere. 
Lyngby er i stor fremgang. 
Vaarst har et udviklingsprojekt i gang med pigespejderkonsulenten – et rigtig godt arbejde.  
Aalborg 1. har fået ny kredsfører og -assistent. Positive og med gå-på-mod og lyst til udvikling. 
 

b. Kredskonsulent 
Ann skal besøge Roskilde d. 8. okt. og Skee d. 9. okt. 
Kredsudviklingsannonce vedr. udviklingsprojekt skal sendes ud til kredse og slås op på hjemmeside og FB. 
 

c. Kredsførersamling 
Der er sendt spørgsmål ud til et par nye og tidligere kredsførere for at høre, hvilke emner, det kan være relevant at 
tage op. 
En eller to nuværende kredsførere vil blive spurgt om at deltage i arbejdsgruppen. 
Evt. tema for samlingen: Kredsføreren – en livsvigtig opgave. 

 
6. FOKUS 2013 

a. Evaluering 

Vedlagt evaluering fra projektgruppen. Deltagerne har generelt været glade og tilfredse. 

KR skal fremover være mere præcis i forhold til at beskrive, hvad indholdet af en evaluering skal være. 

 

7. FOKUS 2014 

a. Projektgruppe 

Der skal vælges en ny formand, da Solveig har takket nej til opgaven. Forskellige forslag kom på banen, som vil 

blive spurgt i den nærmeste fremtid. 

 

b. Korpsrådets program 

Intet nyt. 
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8. Trampolin 2013 

a. Evaluering af forløbet 

Odense giver meget positive tilbagemeldinger om gode oplevelser. 

De små kredse var glade for at kunne være sammen på lejren og for samarbejdet mellem kredsene. 

Info og kommunikation før lejr kunne have været bedre. 

Opgaven med at koordinere skal ikke være forankret i KR, men skal ligge i en arbejdsgruppe. Informationsniveauet 

fra DBS til kredsene skal optimeres. 

DBS skal afklare sin rolle i den slags lejre – er vi gæster eller er vi deltagere? 

 

9. Langsigtet plan frem mod 2017 

a. Arbejde videre med planen ud fra noter fra sidste KR-møde 

Planen udsendes som bilag til dette referat. 

 

b. Visionen tænkt ind i spejderår 2013-2014 

Se planen der er vedlagt som bilag. 

 

10. Dialogdag 

a. Programplanlægning 

Dialogdagene flyttes til 11. og 12. januar. 

Den 11/1 kl. 10-16 i Jylland – Aalborg 2. 

Den 12/1 kl. 10:30-16:30 på Sjælland – Lyngby. 

 

11. Spejdernes Lejr 2017 

a. Nyt 

Der søges efter lejrchefer.  

DBS ønsker at finde to kandidater til at deltage i lejrledelsen. 

 

12. Økonomi 

a. Status 
Når omkostningerne på ejendommene er højere end budgetteret, skyldes det, at nogle af posterne skal flyttes til 
balancen, hvor de aktiveres, og der afskrives på dem. Dette gøres, når regnskabet bliver lavet i januar.  
 

13. Central medlemsregistrering 

Et tilbud fra ”Stand Out” er til overvejelse i ITU. Der tages en beslutning tirsdag den 3. okt., hvorefter programmet 

skal prøves i Skee og Østervrå. 

 

14. Nationalt 

a. BiD, herunder Missionsstævne 
ND og SB deltog på konferencen. 
Bent Hylleberg blev valgt som ny formand. 
SB og SLC deltager på landskonference 2. 
Oplæg sendes til kredsene om deltagelse i Baptistkirkens jubilæum 

 
b. BUS 

DUF-delegeretmøde den 7.-8. december – KFC er DBS’ delegerede. 
 
c. Spejderchefgruppen 

Det er besluttet, at spejderne skal være med på Folkemødet 2014. Hver korps skal stille med 1-2 repræsentanter til 
at koordinere forberedelserne. 
Spejdernes ekstraordinære årsmødet holdes den 11.-12. oktober på Houens Odde.  

 
15. Internationalt 

a. IC Nyt 

 En vellykket Europakonference i både WAGGGS og WOSM er netop overstået. 

 PFD arbejder fortsat med Vision og Mission, som skal vedtages på næste møde. 

 1st Educational Congress i Hong Kong i november. Peter Krogh deltager, hvis der finds plads I budgettet. 
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b. Kommende internationale arrangementer 

 NSK-møde på Færøerne d. 6.-8. september 2013, Christine deltager 

 Imagine More 2.0, PFD er arrangør, Hylkedam 20.-22. september, Lise-Lotte  Bornhardt (Tølløse) og 

Vibeke Segerberg (Herlev) deltager 

 1st Educational Congress, Hong Kong (WOSM), d. 11.-13. oktober 2013 

 NOPOLK d. 17.-20. oktober 

 Nord/Syd møde d. 19.-21. oktober 

 Academy på Kandersteg d. 29.oktober - 3.november 2013 

 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 Cenference, Slovenien d. 11.-15. august 2014 

 

16. Nyt fra Korpskontoret 

a. Invitationer 

Der modtages sandsynligvis invitation til DDS’ Korpsrådsmøde. FOKUS-projektgruppen kan evt. deltage. 

Derudover vil KFC gerne deltage. 

 

17. Uniformsreglement 

Det gældende uniformsreglement ligger på hjemmesiden. 

 

18. Kalender 

a. Kommende arrangementer 
Se kalender - http://www.dbs.dk/aktiviteter/korpskalender/  

 
b. KR møder i 2013-2014 

Se kalender. 
 

19. Eventuelt 

 
 
 
Således opfattet 
 
Aalborg den 5. september 2013   Frederiksberg den 5. september 2013 
 
 
 
Ann Bidstrup Lebech   Stine Algot Nielsen 
Referent    Korpsrådsformand 
 
 

http://www.dbs.dk/aktiviteter/korpskalender/

