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Referat af Korpsrådsmøde 
Øksedal 

23.-25. november 2012 
 

 
Til stede:Stine Algot Nielsen (SA), Niels Dam (ND), Signe Lund Christensen (SL), Ann Skagen Bylund 
(AS), Christine Strøm (CHS) (fra lørdag kl. 13:00), Kathrine Færløv Christensen (KAT), Sarah Basnov 

(SB) 
Afbud: Jesper Marcher (JM), Connie Schneider (COS), 
Referent: Ann Bidstrup Lebech (ABL) 
Gæster: Jytte Kjølby 

 
O=Orientering, V=Vedtagelse, D=Debat 

 
Punkt  

0. Indledning og 5 fantastiske minutter 
 

SA: Hvorfor er jeg spejder – det gør mig sej, jeg øger mine kompetencer på mange områder, 
jeg er trofast, jeg er omsorgsfuld, jeg kan samarbejde, jeg kan lede. 
 
Mange gode oplevelser både spejdermæssigt og privat. 

1. Formalia (V) 

 
a. Godkendelse af dagsorden 

Godkendt 
 

b. Godkendelse af referat fra KR møde  

1.-2. september 2012 
Godkendt 

 

2. Udvalg og projektgrupper (O/D/V) 
 

a. Status – udvalg og projektgrupper 
 
ØKU: Mus bekæmpet på Øksedal. 
Nyt gulv eller gulvtæppe på KK: Det bliver der taget stilling til efter nytår. 
Solceller på Øksedal: Dialogen omkring emnet fortsætter. 
For at lette arbejdspresset på udvalget, ønskes der mulighed for at indgå samarbejde 
med lokale håndværkere ved behov. Dette blev godkendt. 

 
Stor tak til ØKU for deres store indsats på alle områder og for de mange arbejdstimer, 
der lægges både på Øksedal og KK. 
 
ITU: Arbejdet kører rigtig godt.  

Henrik stopper til jul med at opdatere nyheder på hjemmesiden. 
 

Stor tak for deres store indsats, og fordi de altid er på pletten til at hjælpe, når der er 
behov for det. 
 
FTU: Meget aktive. Har gang i mange, gode aktiviteter.  
Peter inviteres til KR-mødet i januar. 
Specialførertræning: FTU har mandat til at beslutte, om der skal afholdes 

specialførertræning inden for det eksisterende budget. 
Der mangler en update på andagtsinspirationsdagen i november i Nyrup. 
 
Stor tak til FTU for mange initiativer og stor indsats. 
 
KOM: Status:  Udvalgets primære opgave lige nu er hjemmesiden. 1. skridt taget i 
forhold til en ny hjemmeside. KR savner tidsplan og deadline. 

 
Tilbud fra DKM: Professionelt – kvalitet. Måske lidt dyrt. Lad os være åbne for denne 
mulighed.  
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Der er penge i budgettet til at sætte gang i processen. 
 

KOM har mandat til at beslutte hvilken løsning, der skal vælges inden for budgettets 
rammer. 
 
Niels tager kontakt til Inge og foreslår et fællesmøde med rep. fra KOM og KR. 

 
 

b. Opfølgning udvalgs kick off 
ITU: synes, at det var en god anledning, men ville gerne have haft mere tid i eget 
udvalg. 
 

c. Ftænketank 

Har holdt møde med repræsentanter fra andre korps. Arbejder målettet mod at have 
noget konkret at fremlægge til førerstævnet 2013. 
 

d. Jota/Joti 

Jota/Joti er en projektgruppe, da arbejdet er budgetteret. 
Hvem indhenter vi en status/rapport fra? Søren Jensen, Skee? KR’s kontaktperson til 

gruppen er ND. 
 

3. FOKUS 2013 (O) 
 

a. Projektgruppen 

Gruppen har deltaget i DDS’s Korpsrådsmøde (= vores førerstævne). De blev inspireret 

på mange områder til eget arbejde og havde på alle måder en god oplevelse. 

Drejebogen ser rigtig god og meget velovervejet ud. Stor ros til projektgruppen.  

Kick off mødet var en rigtig god opstart til arbejdet og bevirkede, at der kommer en rød 

tråd mellem gruppens og KR´s programpunkter. Udgangspunktet er, at ”Spejdertemaet” 

skal gennemsyre hele programmet.  

 

Faner: Projektgruppen tager stilling til, om der skal være indmarch eller ej. Det skal 

kommunikeres tydeligt ud, hvad der sker.  

Fokusbanner: Ligger vist på KK – ABL undersøger. 

 

b. Korpsrådets program 

Der er styr på det. Vi har mange gode idéer. Det bliver en afslutning på arbejdet med 

udviklingsplaner og opstarten på at arbejde med korpsets visioner. 

 

c. Budget 

COS: der er ingen kommentarer. Korpset stiller underskudsgaranti på 25.000 kr. 

4. Fremtidens førerstævne 
 

a. Evaluering af FOKUS 2011-2013 

Forsøgsperiode udløber med afholdelsen af FOKUS 2013. SA foreslår, at KR nedsætter en 

projektgruppe, der har målet at lave en evaluering af det treårige forløb. 

 

Hvordan fortsætter vi efter 2013? Opfordres kredsene til at invitere på traditionel vis? 

Ønsker vi at fortsætte nuværende model?  

SG foreslår, at invitationen til Førerstævnet 2014 kommer efter førerstævnet, så en 

evaluering kan foregå under FOKUS 2013, og at invitationen er afhængig af 

evalueringen. 

 

Det vedtages, at der nedsættes en projektgruppe. Sarah Basnov og Ann Bylund skriver 

udkast til kommissorium, som de sender til resten af KR. FU gennemlæser 

kommissorium på næste FU-møde. 

 
b. Nedsættelse af projektgruppe 

3 personer, der har deltaget på FOKUS, skal sidde i projektgruppen. FU går videre med 
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opgaven om at finde tre personer til en evalueringsprojektgruppe. 

5. Kredsfokus (O) 
 

a. Nyt fra kredse 
ASB foreslår, at dette punkt kun er på dagsordenen to gange årligt, da der ofte ikke er 

sket så meget siden sidst, man har kontaktet en kreds. 
Kredsene kontaktes kun to gange årligt, men punktet forbliver på dagsordenen hver 
gang. 
Ikke de store nyheder. Ikke alle kredse er blevet kontaktet.  
 

b. Kredskonsulentordning 
Nuværende ordning er afviklet. 

Der er sendt annoncering ud efter nye kredse til et nyt forløb, hvor en DDS-konsulent og 
ABL vil køre parløb og oplæring. Ansøgningsfrist er den 10. januar 2013. 
 

c. Opfølgning kredsførersamling 

Ærgerligt, at der ikke var flere med. 
KR-medlemmers rolle skal være bedre defineret/forberedt inden starten. 

Indkaldelsen til samlingen inkl. et program for dagen/weekenden skal ud i bedre tid, så 
kredsførerne ved, hvad det er, man melder sig til. Måske var tidspunktet ikke velvalgt, 
men godt at det kun er en dag. Det blev foreslået, at samlingen kunne ligge mere 
centralt i landet fx i Vejle? Brogården er også en mulighed.  
God idé, at udvalgs kick off lå samtidig med mulighed for dialog mellem de 
tilstedeværende. 
Være mere tydelig i forventningen om, at kredsførerne er til stede. 

Udvalgsformænd deltager i fremtiden i kredsførersamlingen. 
 
Arbejdsgruppe til næste kredsførersamling: ND, ABL 
Skal på KR-dagsordenen til januar. 
 

6. Spejdernes Lejr 2012 (D) 

 
a. Opfølgning dialogdag  

God dag med mange deltagere – bl.a. korpsledelserne og lejrledelsen. 
Evalueringsprocessen blev gennemgået. Der blev vendt tanker om, hvad der 
tværkorpsligt skal ske fremadrettet med afsæt i SL2012. 

 

7. Nordisk lejr 2013 (D/V) 
 

a. Status og engagement  

Det ser ud til ved gennemgang af forhåndstilmeldingerne, at der vil deltage mellem 80 

og 100 danske baptistspejdere fra 9 kredse. 

Tilbagemelding til svenskerne: Vi vil gerne komme som gæster, men vi kan ikke stille 

med arbejdskraft til planlægningen af lejren. 

 

Tilbagemelding til kredsene: Det er fortsat et korpsarrangement. KK er tovholder og 

koordinator. Skrive et kredsnyt ud med status bl.a. kredsdeltagelsen – sættes også i 

Korpsnyt. 

ND holder fast i kontakten til svenskerne. Hvis en svensker deltager i førerstævnet, kan 

vedkommenet blive tilbudt en bod på markedspladsen. 

ND og ABL finder en, der kan organisere transport. 

8. Økonomi (O/D/V) 

 
a. Budgetopfølgning 2012 

 
 

b. Budget 2013-2014 
FU gives mandat til at skære yderligere i budgettet med et mål på ca. 200.000 kr i 

underskud. 

Forslag om at sætte korpskontingentet op. 
 

c. Lotteri 
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Lodsedler sælges i perioden 18. marts – 12. maj 2012 til kr. 20 pr. stk. Der vil være 20 
præmier til i alt kr. 32.500. Der er pt. ansøgt hos Spillemyndigheden om lov til at 

afholde lotteri. 
 

d. Central medlemsregistrering 
Det afprøvede system levede ikke op til forventningerne. Projektgruppen besluttede der 

for, at systemet ikke skal sendes ud til kredsene. Projektgruppen (Kenneth Yrke og 
Henrik Andersen) undersøger igen markedet for systemer. 
DBS har sagt ja til at observere et forløb hos DDS. 
 

e. Nye takster 
Hvem skal have muligheder for at få kontorhold (betaling for telefon, internet, papir, 
kopier, kontorartikler, møder, porto m.m.)? 

FU får tildelt kontorhold. KR, Udvalgs- og projektgrupper får besked om, at de kan få 
refunderet konkrete udgifter i korpsets arbejde bl.a. kontorhold. 
 

9. Nationalt (O) 

 

a. BiD, landskonference 
AS og SL deltog. 
Sommerstævnet afholdes på Lindenborg. 
Debat om homoseksuelles mulighed for at kunne blive viet/velsignet i Baptistkirker. En 
udtalelse desangående blev vedtaget.  
BiD har 175 års jubilæum i 2014. BiD har spurgt, om spejderkorpset vil stille med en 
repræsentant til et udvalg, der skal operationalisere ideer til, hvordan menighederne kan 

fejre jubilæet. FU går videre med opgaven om at finde en person til dette udvalg. 
 

b. BUS 
Intet nyt 
 

c. Spejderchefgruppen 
ND og SL deltog i Spejderchefdøgn og –møde. 

 
Det er blevet diskuteret meget, hvordan vi forholder os til en ny Spejdernes Lejr. På et 
møde i januar bliver det endeligt besluttet, om der skal eller ikke skal arrangeres en ny 
Spejdernes Lejr. 
 
Det er blevet besluttet, at spejderne i Danmark skal have en fælles vision. Dette skal til 

afstemning på et fælleskorpsligt årsmøde i marts. I efteråret 2013 afholdes et 
ekstraordinært møde, hvor visionen endeligt skal vedtages. 
 
Spejderdag: vi skal afholde spejderdagen igen den 23. april 2013. Der skal nedsættes en 
arbejdsgruppe til planlægning af dagen. 
 
Danmarksindsamling: skal foregå i 4 byer rundt om i Danmark.  

 

10. Landsgildet (O/D) 

 
a. Orientering ved landsgildemester Jytte Kjølby 

 

11. Internationalt (O/V) 
 

a. IC Nyt 

 

Kathrine Færløv har været på WLDP i Japan, se medsendte rapport. Anne Færløv har 

været på Ung i Norden i Stockholm, se medsendte rapport. 

 

Der har været afholdt NSK-møde i København i september, det var et godt og 

konstruktivt møde.  

 

Forberedelserne til sommerens Europakonference er så småt gået i gang. Indledningsvis 

er fokus på opstilling af kandidater til kommitteerne (WAGGGS og WOSM, ingen danske 

kandidater, men 3 gode og erfarne nordiske kandidater). 
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Der arbejdes på at afklare om, vi har en dansk kandidat til WAGGGS World Board pr. juli 

2014. Er dette tilfældet, skal kandidaturet allerede så småt promoveres fra foråret 2013. 

DDS og DGP har aktuelle navne på bedding, men endnu er der intet konkret. 

 

I PFD arbejdes der på at lave en mission og vision for arbejdet. IC’erne har lavet et 

oplæg, som fortsat diskuteres i både IC-gruppen og PFD. Fremadrettet skal PFD’s 

formålsparagraf også dokumenteres, og vedtægterne skal fornyes.  

 

KR diskuterede oplægget vedr. mission og vision for PFD. Christine går videre med 

tilbagemeldingerne.  

 

Det er planlagt at udsende materiale til Tænkedagen 2013 til alle kredse, så snart det er 

endeligt klar fra WAGGGS. I år vil vi forsøge at udsende det med kredsposten, så 

kredsene får det konkrete materiale i hænderne frem for tilsendt med en pdf-fil. 

 

b. Kommende internationale arrangementer 

Se bilag 

 

12. Nyt fra Korpskontoret (O) 

 
Der er kommet en ny og meget ”fancy” telefon på KK, som det kræver en indsats at sætte 
sig ind i. Mogens og Henrik er rigtig gode støtter i hverdagen på it-området og yder hurtig 
og effektiv hjælp, når det behøves. 
Hver mandag mødes ABL med en konsulent fra De Grønne Pigespejdere på kontoret. 
Formålet er at samarbejde/sparre omkring konsulentarbejdet. 

 

13. Kalender (O) 
 

a. Kommende arrangementer 

Tilrettet kalender udsendes med referatet. 
 

b. KR møder i 2012-2013 
 

14. 14. Eventuelt 
 
Skee Kreds beretter, at andagtsinspirationsdagen havde været rigtig god. Kredsen er dog 
også overrasket over, hvor få tilmeldte der var. Kredsen spørger desuden, om de må få lov 

til at købe, alternativt låne, andagtskufferten. KR svarer kredsen, at andagtskufferten gerne 
må blive i Skee, men at den også står til rådighed for andre kredse.     
 
Der var et ønske om at referaterne fra FU-møderne blev mere fyldestgørende.  
 

 

 

 


