Referat for Korpsrådsmøde
1.-2. september 2012 på Bycenter Rysensteen
O=Orientering, V=Vedtagelse, D=Debat
Til stede: Kathrine Færløv Christensen (KFC), Connie Schneider (COS), Sarah Basnov (SB),
Niels Dam (ND), Stine Algot (SA) og Signe Lund Christensen (SLC).
Referent: Ann Egebak Bidstrup (AEB).
Afbud: Jesper Marcher (JM), Christine Strøm (CHS), Ann Skagen Bylund (ASB) og Stephanie
Alhefeldt-Laurvig (SAL).

0.

1.

2.

Punkt
Indledning og 5 fantastiske minutter
Mange gode oplevelser blev delt med hinanden.
SA informerede i sin indledning om, at JM har valgt at stille sig standby i Korpsrådet, hvilket
betyder at vi i den kommende tid ikke har glæde af JM’s arbejdskraft. Det betyder at vi i praksis
har tre ledige pladser i Korpsrådet.
Formalia (V)
a.

Godkendelse af dagsorden
Godkendt
Korpsrådet konstaterede, at det var beslutningsdygtigt, da mindst halvdelen af
medlemmerne var til stede.

b.

Godkendelse af referat fra KR møde 12.-13. maj 2012
Godkendt

c.

Godkende revideret forretningsorden
Godkendt

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

Status – udvalg og projektgrupper
Modtaget status fra udvalgene.
FTU:
KR vil opfordre FTU til, at de arbejder tættere sammen med KOM i forhold til PR.
FTU mangler mennesker, hvilket dræner energien.
Stor ros til FTU’s arbejdsindsats og resultater.
Ros til Peter for, at han også sidder i en DDS-arbejdsgruppe.
Problem at Rolandlejren ligger i uge 31, hvor Trampolin begynder. KR foreslår, at
Rolandlejren flyttes til en af de andre uger i sommerferien, hvor der er ledigt på
Øksedal.
ITU: De har det godt og kommer på udvalgweekenden alle mand. De har leveret gode
input til udvalgs-kick-off weekenden.
KOM: FU har afstemt forventningerne med KOM i forhold til deres mandat.
KR ønsker, at KOM skal opprioritere at få lavet en ny hjemmeside fx ved at lave et
projekt og finde en projektleder. Der må meget gerne foreligge en projektplan inden
næste KR-møde og et udkast til den nye hjemmeside til førerstævnet.
KR efterlyser en økonomisk status vedr. merchandise i forbindelse med SL2012.
En del af udvalget deltager på kick-off weekenden.
ØKU: Meget velfungerende udvalg. Søren Jacobsen efterlyser visioner for fremtidig brug
af Øksedal.
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Nyt tag på værelsesfløjen inkl. solceller om 3-5 år – COS spørger udvalget om
økonomien i det.
Hvornår beregnes det, at toiletterne skal have den den store omgang? COS spørger
udvalget.
Vision: Skal være et punkt, der bliver brugt længere tid på, end der er tid til på dette
KR-møde. Opfordrer udvalget til at lave en projektgruppe, der kan arbejde mod et
oplæg til førerstævnet.

b.

Ftænketank
Godt, den er kommet i gang.
Projektgruppen er ikke sikker på, at de kan blive færdige i januar.
Førerstævnet kan bruges til input og feedback på arbejdet.

c.

Jota/Joti
Der er behov for en øget kontakt mellem projektgruppen og KR. SB tager kontakt til
Søren Hansen og Jimmy Singerholm.
Joti-arrangementet i øst er på benene i oktober i år.

d.

Valg til udvalg
Følgende kandidater er valgt enstemmigt.
FTU: Peter Krogh Jacobsen (fmd)
Michael Nissen
Jesper Wøhlk Bøttcher
Steffen Kiel
KOM: Inge Burmeister (fmd)
Peter Olesen
Linda Yrke Jørgensen
Leon Ravnborg
Tue Sandbæk Bro-Hansen
Camilla Gaarden
Søren Olesen
ØKU: Søren Jacobsen (fmd)
Anders Kragh
Steen Duebjerg Andersen
Torben Ege Jensen
Gunnar Christensen
Claus Anesen
ITU:

Kenneth Yrke Jørgensen (fmd)
Mogens Nielsen
Jens Peter Bylund
Henrik Andersen

SA skriver ud til alle valgte/afgående udvalgsmedlemmer.
e.

Udvalgskickoff
Programmet er blevet fremlagt for resten af KR.
Madhold findes af de fra KR der planlægger kredsførersamlingen.
FTU, ITU og KOM deltager. Usikkert om ØKU deltager.
AEB koordinerer transport for KR.
Der skal være tid til møder mellem henholdsvis FTU og KOM om PR for træninger, og
mellem KOM og ITU om den nye hjemmeside.
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3.

FOKUS 2013 (O)
a. Projektgruppen
Solveig Kjer er formand for gruppen. Hun er i fuld gang med at finde yderligere
udvalgsmedlemmer. Der er Kick-off møde i Tølløse den 23. september med deltagelse af
Solveig Kjer, projektgruppen, SA, SLC, SB og AEB.
b.

4.

Korpsrådets program
Programplanlægningen er i proces.
Arbejdet med visionsprocessen er i fuld gang i KR med Rie Skårhøj. Det skal indarbejdes
i programmet i et omfang, der munder ud i et fælles ejerskab i korpset.
Idé til førerstævnet, at vi inviterer en trampolinarrangør til at komme med en
præsentation af lejren i Sverige i august.

Kredsfokus (O)
a. Nyt fra kredse
Mosbjerg er midlertidigt lukket ned for det daglige arbejde grundet manglende
førerkræfter. Spejderne er blevet opfordret til at blive spejdere i KFUM i byen.
Hjørring har flyttet deres arbejde til Vrå kreds grundet manglende førerkræfter.
Kredsen holdes åben på papiret indtil videre.
Skee har 60 års jubilæum i oktober. ND eller SLC skriver en hilsen.
b.

Kredskonsulent
Input og tanker:
Passe på, at der ikke bliver dobbeltkontakt både fra KR og Kredskonsulent til kredsene.
Skal kredskonsulenten være udadfarende og kontakte kredse, som ikke selv kontakter
hende? KR kan formidle videre til kredskons., når der er et behov i en kreds.
Kredskons. kan fx notere i kredslogbogen – hverdagsting.
Konkrete udviklingsforløb i kredsene – konkrete beskrivelser.
Metodiske forløb – fx 4-trinsraket/4D-model.
Købe en konsulent fra DDS i en tid, som AEB kan køre parallelt med i et forløb.
Fokuspunkter/områder – fx fokus på udviklingsplaner i kredsene.
Videns- og erfaringsdele i Korpsnyt.
Fokus på Korpsnyt.
FU laver et skriftligt udkast fra ovennstående input og AEB’s oplæg.

c.

5.

Kredsførersamling
Der er lavet indkaldelse. Der bliver lavet indbydelse til hjemmesiden. Der er lagt
tilmelding ud på hjemmesiden – congresso.
Som en del af programmet vil AEB præsentere sig selv..
Erfaringsudveksling er efterspurgt fra kredsførerne.

Spejdernes Lejr 2012 (D)
a. Opfølgning
ND: De kredse, som jeg besøgte, havde en god oplevelse. Overvejende positivt.
SLC: Meget lidt negativt, f.eks. kortere afstande på Øksedal. Ærgerligt for de kredse,
som lå meget langt fra Spejdertorvet. Der var også stor forskel på oplevelsen for
kredsene. Kredsene var meget åbne for lejren. Eksepmelvis en rigtig god oplevelse for
Roskilde, som havde et tæt samarbejde med andre kredse fra Roskilde.
SB: Holbæk skal også mødes med deres nabokredse.
SA: Overrasket over, hvor mange lokale kredse og grupper, der før, under og efter
lejren har haft glæde af hinanden og samarbejdet på tværs.
KFC: Lang lejr til søndag, specielt hvis man skulle på arbejde mandag.
Generelt har vi ikke hørt om problemer i forbindelse med alkohol på lejren.
Fremtiden: DDS og KFUM afholder afklarende møder i november. De Grønne
Pigespejdere vender det på Nyborg Strand, ca. november.
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KR diskuterede herefter vores holdning til fremtidige lejre.
Ideer til fremtiden: Vi vil fortsat holde egne lejre fx centerlejre og fejder. Hvis vi holder
en korpslejr bliver det med lavere ambitionsniveau end tidligere, da vi skal prioritere at
kunne bidrage med ressourcer til en evt ny fælles lejr. En vigtig pointe i at bevare egne
lejre er også muligheden for at ”træne” til planlægning af store lejre/arrangementer.
KR bakker op om en ny fælles lejr.
b.

Invitation til dialogdag 7. oktober 2012
Deltagere: ND, SB
Afbud: SA, KFC, SLC, COS.
FU følger op på kommende FU-dag.

6.

Nordisk lejr 2013 (D/V)
a. Orientering om planlægning og diskussion om logistik.
Korpskontoret udsender mail til kredse med vedhæftede invitation med ønske om
feedback fra kredsen, om de ønsker at deltager eller ej. Korpskontoret annoncerer
datoen i Korpsnyt. ND kontakter Michael Søttrup for en status på lejren, projektgruppen
og DBS’s deltagelse i lejrkomiteten.

7.

Opgaver og repræsentationer (D)
a. Opdatere Korpsrådets opgavefordeling.
Opgavefordelingen blev godkendt.
ND sender opslag om Jamboreeudvalgsmedlem i 2015 til Korpsnyt.
COS er ny kontaktperson for ØKU.

8.

Økonomi (O)
a. Status
Det økonomiske resultat er bedre end forventet. Resultatet skyldes bl.a. færre
internationale arrangementer, færre førertræninger og aktivitetsudgifter.
b.

9.

10.

Central medlemsregistrering
To kredse sættes i gang med afprøvning af system. Erfaringer deles på
Kredsførersamlingen.

Nationalt (O)
a. BiD, herunder Missionsstævne
Det var et godt stævne. Mogens Andersen stopper som formand næste år. Der blev
valgt ny Landsledelse. Der var et oplæg fra Jerry Burns, som måske også kan bruges i
DBS.
b.

BUS
DUF har lavet en undersøgelse af samrådsorganisationernes medlemstal over en
længere periode. Tendensen er, at det er nye kredse, der rykker ift. vækst i medlemstal.

c.

Spejderchefgruppen
Folkemøde 2013: Det blev vedtaget, at spejderne næste år deltager på Folkemødet på
Bornholm. Der skal findes 2 personer til et udvalg omkring dette. 13. – 16. juni 2013,
uge 24.
Velux-projekt: Martin Holm Søegaard indtræder i dette projekt, som skal lave arbejde
for 300 unge i sommeren 2013.
Spejderdagen: Morten Kerrn, DDS, og Betina Mikkelsen, KFUM, kigger på kommissoriet.

Internationalt (O/V)
a. IC Nyt
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Korpsrådet tog bilaget til efterretning. Stor ros til CHS for hendes store engagement
med det internationale arbejde.
b.

Afrika projektarbejde
Vi har ikke modtaget status, der følges op på næste korpsrådsmøde.

c.

Kommende internationale arrangementer
Dette fremgår af det bilag som CHS har udsendt.

11.

Nyt fra Korpskontoret (O)
a. Invitationer
Temadag, 6. oktober. Vi kan desværre ikke deltage grundet andre arrangementer. SLC
svarer.
WOOP-reception, 3. september. COS deltager. SLC skriver mail med tak til Emil Kildeby
og Leon Ravnborg.

12.

Kalender (O)
a. Kommende arrangementer
10. – 11. november 2012, DDS Korpsrådsmøde. 1. december 2012, DUF delegeretmøde.
KFC overvejer deltagelse.
1. – 3. marts 2013, Spejdernes årsmøde. Der afholdes Korpsrådsmøde i forlængelse
heraf.
10. – 13. juni 2013, Folkemøde.
Roland 2013 – Peter Krogh Jacobsen vender muligheder for at flytte lejren til en anden
uge med Søren Skårhøj (Rolandchef).
b.

13.

KR møder i 2012-2013
AEB kooordinerer transport til Korpsrådsmødet i november.

Eventuelt
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