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Side 1

INDLEDNING
Kære Førerstævnedeltager.
Så er det snart påske igen, og
dermed igen tid til Førerstævne
– FOKUS 2012.
Vi har glædet os rigtig meget til
FOKUS 2012, til at samle alle
korpsets gode kræfter til 2 dage
hvor vi sammen skal diskutere,
stemme og beslutte – og lære
noget nyt og hygge os sammen
med gode venner.
I år vil vi have fokus på at følge
op på sidste års arbejde med udviklingsplaner. Vi skal høre,
hvordan andre kredse har arbejdet med planerne, og vi skal
snakke om hvordan vi kommer
videre. Derudover er førerne i
fokus på FOKUS 2012. Alle yder
en kæmpe indsats hver eneste
uge i det daglige spejderarbejde,
og derfor skal du komme her på
FOKUS 2012 og blive forkælet
med spændende aktiviteter, god
mad og ny læring. Vi har bestræbt os på at skabe nogle gode tilbud, så alle kan tage noget
nyt med hjem fra FOKUS 2012.

kroppen. Vi håber I vil tage godt
imod de mange spændende tilbud og udfordringer.
Korpsrådet inviterer igen til FOKUS 2013, da vi som bekendt
gerne vil afprøve det nye koncept i en 3-årig periode. Derfor
håber vi at kunne få lov til at invitere igen næste år, og få lov til
at afprøve endnu flere nye koncepter.
FOKUS 2012 var aldrig blevet til
noget uden Førerstævneprojektgruppen, som under ledelse af
Peter Østervang har holdt styr
på rammerne, det praktiske, maden og en hel masse andet –
med god hjælp fra kredse og frivillige kræfter, som velvilligt har
påtaget sig en opgave. Når vi
alle tager en lille opgave, kan vi
sammen løfte en stor. Hermed
skal der lyde en STOR TAK til
projektgruppen for deres store
arbejde.
Vi ser frem til at opleve FOKUS
2012 sammen med dig!
Med spejderhilsen

Ligeledes har vi i samarbejde
med projektgruppen forsøgt at
sammensætte et interessant og
afvekslende program, hvor der
både er motion til hjernen og

Korpsrådet
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DAGSORDEN FOR FØRERSTÆVNE
I henhold til Førerstævnets forretningsorden og korpsets vedtægter
1. Konstituering
A. Valg af dirigenter
B. Valg af referenter
C. Valg af stemmetællere
D. Opgørelse over stemmeberettigede
E. Forretningsorden
2. Korpsets beretning
Forelæggelse og debat
3. Regnskab 2011
4. Budget
A. Revideret budget 2012
B. Budget 2013
5.

Behandling af indkomne forslag
A. Lotteri 2013

6. Valg
A. Spejderchef
B. Vicespejderchef
C. Korpsrådsformand
D. Kasserer
E. International Commissioner
F. Korpsrådet, 7 medlemmer
7. Næste Førerstævne
A. Korpsrådet inviterer til Førerstævne 2013
8. Eventuelt
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PROGRAM

Onsdag
20.00

Tølløse efterskole er åben

Torsdag
07.00-07.45

Go’ morgen Tølløse

08.00-08.45

Morgenmad

09.30-10.15

Åbning og andagt

10.30-12.00

Talkshow om udviklingsplaner og kredsfokus

12.00-13.00

Frokost

13.00-14.30

Forretningsmøde
Pkt. 1: Konstituering
Pkt. 2: Korpsets beretning (fremlæggelse)
Pkt. 3: Regnskab 2011 (fremlæggelse)
Pkt. 4: Budget (fremlæggelse)
Pkt. 5: Indkomne forslag (fremlæggelse)

14.30-15.30

Markedsboder

15.30-17.00

17.30-18.30

Forretningsmøde
Opsamling af markedsboder
Plenumdebat
Ændringsforslag
Afstemninger
Appetitvækkere: Udendørs spejderliv og spejderleg

19.00-20.30

Festmiddag

20.30-23.30

Caféaktiviteter, lejrbål og natmad

23.30-00.30

Nadvergudstjeneste i Tølløse Baptistkirke
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PROGRAM

Fredag
07.45-08.15

Go’ morgen Tølløse

08.30-09.15

Morgenmad

09.30-09.45

Morgensang

10.00-12.00

Moduler:
Attraktive aktiviteter
Ansvar og værdier
Samarbejde
Frokost

12.15-13.00
13.00-14.30

Forretningsmøde
Pkt. 6: Valg
Pkt. 7: Næste Førerstævne
Pkt. 8: Eventuelt
Afslutning

14.30

Eftermiddagsservering
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KORPSETS BERETNING 2011
Få husker, hvad du har sagt.
Nogle kan huske, hvad du har
gjort. Alle kan huske, hvordan du
fik dem til at føle sig.
For alle personer, især spejderførere, med en vision og mission
for at oplære og påvirke unge
mennesker kan denne lille huskeregel hjælpe os til at se det
store i det små. Det kan godt
være, vi ikke kan se fremskridtene fra uge til uge i kreds- og patruljearbejdet, men vi kan være
forvisset om, at det gode spejderarbejde efterlader livsvarige
indtryk og dermed påvirkning
hos vore spejdere. Nedenfor har
vi beskrevet, hvordan dette er
blevet udmøntet i Danske Baptisters Spejderkorps i 2011.

skabe en attraktiv kreds. Vejle
Vandrehjem satte rammen om
en hyggelig, lærerig og inspirerende kredsførersamling. Vi fastholder traditionen med at indbyde til Kredsførersamling hvert
1½ år. Kredsførerne inviteres
derfor til kredsførersamling på
Øksedal i weekenden 5-7. oktober 2012.
I 2011 satte vi stort fokus på at
hjælpe kredsene til at udvikle
det daglige spejderarbejde, fx

Kredse
2011 indledtes med kredsførersamling på Vejle Vandrehjem.
Sammen med kredsførerne tog
Korpsrådet hul på idéen om udviklingsplaner, der var i FOKUS
på forårets Førerstævne i Rebild.
På Kredsførersamlingen havde vi
bl.a. besøg af Louise Lennon og
Camilla Robertson fra DDS, der
afholdt en inspirerende workshop
om Attraktive Kredse. Vi blev fx
introduceret til, hvordan anerkendende ledelse kan bruges i
spejderarbejdet, og gik hjem
med inspiration til, hvad der kan

ved at arbejde med udviklingsplaner på FOKUS 2011 og med
en opfølgning på FOKUS 2012.
Derudover har vi fortsat ordningen med faste kontaktpersoner i
Korpsrådet til kredsene.
Kredskonsulentordning
Et særligt FOKUS blev i 2011 sat
på 4 kredse, der blev udvalgt til
at få tilknyttet en kredskonsulent.
Side 6

KORPSETS BERETNING 2011
Lily Bahnsen er godt i gang hos
Århus, Aalborg 2. og Herlev med
et udviklingsforløb, der strækker
sig over ca. et års tid. Konsulenten hjælper kredsen gennem en
proces, hvor de skaber en stærk
vision for et attraktivt og letforståeligt fælles billede af kredsens
fremtidige arbejde vha. 4Dmodellen: Discovery (de gode
oplevelser), Dream, Design, og
Delivery (3-5 konkrete handlin-

ger som kredsen skal udføre i
forløbet for at kunne nå de mere
langsigtede mål) indenfor ledelse, forenkling, holdånd og ambitioner.
Konsulenten knyttet til Lyngby
blev ramt af lidt for tidlig barsel,
men arbejdet skulle snart komme rigtigt i gang.
På grundlag af de første erfaringer vil Korpsrådet evaluere ordningen og beslutte, om en ny
runde skal sættes i gang.

FOKUS 2011
Førerstævnet fik i 2011 en ny
form, hvor det var Korpsrådet
som inviterede i stedet for en
kreds og det praktiske arbejde
blev håndteret af en særlig FOKUS-projektgruppe. På Førerstævnet var det primære fokus
på udvikling af kredsene gennem
processen med udviklingsplaner,
der resulterede i en masse gode
ideer og tiltag.
Også forretningsmødet fik en ny
form med markedsplads, integreret beretning mv., så alt i alt
masser af nye elementer i Førerstævnet med sprudlende energi
og begejstring over spejderarbejdet.
Korpsråd og FOKUS-projektgruppen glæder sig til FOKUS 2012,
hvor vi stadig holder FOKUS på




Ansvar og værdier
Attraktive aktiviteter
Samarbejde

Førertræningsudvalg
På førertræningsområdet bød
2011 på en god forlænget
Brownsealejr i St. Bededagsferien, dog med en datomæssig udfordring pga. de mange konfirmationer.
Rolandlejren måtte flyttes fra
sommerferien til efterårsferien
Side 7

KORPSETS BERETNING 2011
pga. Jamboreen og blev gennemført med stor succes, også
på dette lidt sene tidspunkt.
Fra 2012 ligger Rolandlejren i
sommerferien igen, dog i uge 27,
pga. Spejdernes Lejr.
Årets Gilwelllejr var tænkt ind i
nye rammer på Djursland og i
Århus hvilket bl.a åbnede mulighed for en hel dag med fokus på
spejder som integration. Lokationen var Gellerupparken, hvor
deltagerne blev både udfordret
på og bekræftet i egne holdninger og værdier gennem møder
med nydanske børn, unge og
voksne. En stor oplevelse og en
god udfordring for alle, der var
med.
En del af de øvrige træninger
måtte desværre aflyses pga. for
få tilmeldinger, så husk at indregne korpsets træningsweekender i jeres kredsplanlægning og
planlæg jeres deltagelse, så I
kan komme afsted og få idéer og
inspiration med hjem til kredsarbejdet.
Førertræningsudvalget er ved at
komme godt ind i arbejdet og
har mod på nye opgaver, bl.a. er
der en dialog med de andre
korps om måder at samarbejde
på omkring førertræning.

gennemført og igangsat en række større og mindre projekter, så
som at få opgraderet den trådløse dækning på Øksedal (både
indendørs og udendørs), samt på
Korpskontoret; undersøge mulighederne for central medlemsregistrering; i samarbejde med
Baptistkirken tilbudt et system til
alle kredse med online tilmeldinger og betaling; lavet et system
til nemt at lave kredshjemmesider (kredse.dbs.dk), som løbende vil blive udbudt; gennemført
en undersøgelse af kredsenes
hjemmesider; arbejdet på en ny
strategi, der skal sætte fokus på
IT/Web/Kommunikation i kredsene, samt foretaget tekniske undersøgelser af fremtidens it-drift
uden egne servere, hvor programmer og data findes i "skyen" og hvor al drift sker via internettet

Internetudvalg
Internetudvalget har i årets løb
Side 8

KORPSETS BERETNING 2011
Udover disse aktuelle og fremtidige scenarier har udvalget haft
”business as usual” med at overvåge og vedligeholde korpsets itsystemer på forbilledlig vis!
Kommunikationsudvalg
I august måned blev det nye
kommunikationsudvalg
nedsat
og udvalget startede med at formulere korpsets kommunikationsstrategi i tæt samarbejde
med internetudvalget og korpsrådet. Strategiens vision er gennem kredsene at kommunikere
korpsets fokuspunkter ved at
hjælpe kredsene til at være synlige i deres nærområde og at
synliggøre korpsets internationale arbejde. Derudover har udvalget arbejdet med flere andre tiltag:
 Peter Olesen er udpeget til at
være ansvarlig for korpsets
kommunikation omkring Spejdernes Lejr 2012;
 For at fremme korpsets kommunikation internt og eksternt
er der udarbejdet flere stillingsannoncer til opslag inden
førerstævnet;
 Et oplæg til diskussion omkring korpsets "branding" til
drøftelse på FOKUS 2012
markedspladsen;
 God dialog med internetudval-

get om en ny hjemmeside;
 Er med i det tværkorpslige
arbejde med en ny Spejderapp.
Udvalget har mange idéer, men
søger personer, der har erfaring
med, eller gerne vil lave, markedsføring, kommunikation, grafisk opsætning, formulere tekster, arbejde med sociale medier
eller web-redaktion. Er dette noget for dig så hører udvalget meget gerne fra dig. Både, hvis du
vil tage en konkret, afgrænset,
opgave, eller blot vil bruges på
konsultations- eller rådgivningsbasis.
Øksedaludvalg
Udvalget har i 2011 arbejdet
med fortsat vedligeholdelse af
Øksedal og korpskontoret, både
inde, fx renovering af toiletter og
nye køkkenelementer, og ude.
En væsentlig begivenhed på Øksedal har været tilkøb af ca. 3 ha
jord nordvest for Øksedal, således at korpset nu ejer stort set
alt med bevoksning omkring Øksedal. Omkring årsskiftet til 2012
gjorde en vandskade det klart, at
det var nødvendigt med nyt tag
på Korpskontoret over depotet.
Hvis du har lyst til at bidrage til
forskønnelse af Øksedal, er der
mulighed for at deltage i arSide 9

KORPSETS BERETNING 2011
bejdsweekend
2012.

den

4.-6.

maj

Internationalt
2011 har været et år med rigtig
mange internationale oplevelser,
både WOSM (World Organisation
of the Scout Movement) og
WAGGGS (World Association of
Girl Guides and Girl Scouts) afholdt verdenskonferencer i henholdsvis Curitiba, Brasilien, og
Edinburg, Skotland, hvor vi på

begge konferencer var flot repræsenteret.
Medlemmer fra Førertræningsudvalget har været på træninger i
både Finland og Frankrig. Vi har
også haft en deltager på en
WAGGGS træning i Burundi, dejligt at vi også den vej rundt kan
fastholde vores afrikaengagement. Samtidig har vi genoptaget vores medlemskab af CPGS
(The Council of Protestants in
Guiding and Scouting), der er et

forum for de protestantiske spejderkorps med fokus på de fælles
erfaringer og udfordringer.
Sidst, men nok i virkeligheden
størst, havde vi på sommerens
verdensjamboree i Sverige 25
baptistspejdere med blandt de
knapt 500 danske deltagere i
den største Jamboree nogensinde (40.000 deltagere), som alle
fik en oplevelse for livet. Hver
eneste dag på Jamboreen var et
imponerende syn med alverdens
uniformer, kulturer og hudfarver
samlet på ét sted om det samme
mål. Nye venskaber er blevet
knyttet på tværs af både de forskellige danske korps og forskellige landegrænser. En storslået
oplevelse med spændende aktiviteter, udstillinger, natløb, koncerter, udfordringer og masser af
inspiration til endnu mere spændende spejderarbejde. Næste
Jamboree er i 2015 i Japan, så
begynd allerede nu at forberede
jeres spejdere født mellem 1997
og 2001 på at kunne deltage
hér.
Økonomi
Underskuddet blev ikke så stort
som forventet, hvilket både er
godt og skidt. Godt på den rent
økonomiske måde, men skidt
fordi vi havde regnet med og forSide 10

KORPSETS BERETNING 2011
ventet at bruge flere penge på
aktiviteter og førertræninger. Da
vi ikke brugte de forventede
penge på aktiviteter og førertræninger i 2011, har vi foreslået i
budgettet for 2012 og 2013 til
vedtagelse, at vi bruger pengene
på deltagertilskud til Spejdernes
Lejr. Herudover er der i tæt
samarbejde med Internetudvalget blevet kigget nærmere på et
system til central medlemsregistrering. Vi har undersøgt hvilke
produkter, der er på markedet,
og i øjeblikket er vi ved at undersøge de mest relevante systemer nærmere. Da kredsene
skulle udfylde statistikskemaer i
januar, skulle der også indsendes medlemslister, som vil lette
implementering og opstart af en
central medlemsregistrering.

gavner’, i første omgang for at
kunne få momskompensation
ifm. Spejdernes Lejr, men fremadrettet også for at have andre
måder at støtte korpsets arbejde
end ved kontingent og medlemskab. Tak til alle som gav en gave i 2011 og på den måde hjalp
os til målet om 100 gaver om
året.
Spejdernes lejr 2012
Mange gode DBS-kræfter er efterhånden kommet i spil i planlægningsorganisationen for Danmarkshistoriens største spejder-

Korpskontoret
På korpskontoret har Carsten
igen i 2011 ydet en fremragende
service til kredse og korpsråd.
Årets specialopgave var lotteriet
med et salg af 18.371 lodsedler
og udbetaling af bonus på kr.
127.000 til kredsene, som forhåbentligt er kommet ud at gøre
gavn for det gode spejderarbejde. Tak til Carsten for den smidige håndtering og stor ros til de
deltagende kredse.
Vi har i år igangsat ’Gaver der

lejr. I skrivende stund har antallet af forhåndstilmeldinger rundet 30.000 deltagere, så ingen
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KORPSETS BERETNING 2011
tvivl om, at det for deltagerne
bliver en oplevelse fuldt ud på
højde med en verdensjamboree.
Endelig tilmelding skal ske i løbet
af februar-marts, så når vi mødes på Førerstævnet, kender vi
det mere præcise deltagerantal.
Forhåbentlig kommer alle DBSmedlemmer med og får del i
denne kæmpe oplevelse.
Baptistkirken i Danmark og BBU

enorm indsats, ser det store i det
små, og skaber varige livsindtryk
hos de mange børn og unge,
som er en del af Danske Baptisters Spejderkorps. Tak for det.
Spejderhilsner
Pia Duebjerg Andersen og Niels
Dam
Spejderchefer

Vi glæder os også fortsat over
samarbejdet med Baptistkirken i
Danmark og BBU, og for andet
år i træk afholdte vi fælles ledelsesmøde i november på Øksedal.
Vi føler, vi har noget vigtigt at
bidrage med ind i Baptistfamilien, og vægter dette samarbejde
højt.
Tak
En stor tak skal lyde særligt til
Carsten på Korpskontoret som
med smil og venlighed besvarer
enhver henvendelse pr. telefon,
mail eller på Gl. Gugvej, hvor der
altid er kaffe på kanden. Mange
tak for din store indsats på
Korpskontoret!
Og endelig tak til alle jer førere i
udvalg og i kredse landet rundt,
der uge efter uge, måned efter
måned og år efter år gør en
Side 12

INDKOMNE FORSLAG

Punkt 5a

Lotteri 2013
Korpsrådet indstiller, at der afholdes lotteri i 2013 med en fordelingsnøgle på 7,00 kr. til kredsen og 3,00 kr. til korpset for
hver solgt lodseddel.
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VALG TIL KORPSRÅDET

At være medlem af Korpsrådet
Der skal vælges et nyt Korpsråd på FOKUS 2012. Herunder findes en
kort beskrivelse af, hvad det vil sige at sidde i Korpsrådet.
Korpsrådet er korpsets øverste myndighed mellem Førerstævnerne og
består af i alt 12 medlemmer, hvoraf nogle har særlige opgaver og
områder som ansvar, eksempelvis kassereren.
Korpsrådet har det overordnede ansvar for korpsets udvikling og aktiviteter og træffer de overordnede beslutninger, nedsætter udvalg og
arbejdsgrupper, lægger budget, besøger kredse, planlægger Førerstævne og meget andet. Korpsrådets fornemste opgave er at skabe
gode rammer for kredsenes solide daglige arbejde, og det arbejder vi
på gennem adskillige kanaler.
Den vigtigste egenskab du skal besidde for stille op til Korpsrådet er
en lyst og begejstring for at være med til at præge korpsets arbejde.
Du skal have en mening, og du vil bruge den til noget! Du skal være
med til at tænke over, hvor DBS skal bevæge sig hen, og hvordan vi
skal gøre det. Det gør altså ikke noget, at du er god til at få vilde ideer og tænke langsigtet, men du skal også have lyst og evner til at følge det til dørs. Det er ikke nødvendigt at kunne korpsets historie eller
vedtægter i søvne; det vigtigste er, at du har noget at byde ind, har
lidt eller meget erfaring med korpsarbejde og brænder for at være
med til at udvikle Danske Baptisters Spejderkorps.
Korpsrådet holder 5-6 møder om året. Weekendmøder på Øksedal og
endagsmøder typisk i København. Vi forventer, at du deltager aktivt i
møderne, og engagerer dig i arbejdet mellem møderne. Foruden de
løbende opgaver, som hele tiden fordeles mellem medlemmerne, har
vi forskellige arbejdsgrupper. Når vi samles efter Førerstævnet, vil vi
se på, hvilke nuværende og nye opgaver der skal løses i det kommende år, og hvordan vi organiserer os. Det forventes, at du indtræder i
minimum én længerevarende opgave.
Du får samtidig en enestående mulighed for at være med til at bestemme, møde nye mennesker fra eget og andre korps og til at pege
på, hvor DBS skal bevæge sig hen i de kommende år. Det er fedt at
være med til at gå forrest, og vi håber, du har lyst!
Side 14

NÆSTE FØRERSTÆVNE

Punkt 7a
Korpsrådet inviterer til Førerstævne 2013 i weekenden den 13.-14.
april 2013 i Tølløse.
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TIDSFRISTER FOR ÆNDRINGSFORSLAG OG OPSTILLING
Korpsets vedtægter, § 10, stk. 2:
”Forslag til førerstævnets behandling kan indgives af kredse og divisioner eller mindst 10 ansvarlige førere i forening. Forslag skal være
indsendt til korpsrådet via korpskontoret jf. § 21 stk. 1 senest 2 mdr.
før førerstævnet.”
Frist for ændringsforslag til budget og andre indkomne forslag:
Torsdag den 5. april 2012 kl. 15.30
Frist for opstilling til Korpsrådet:
Fredag den 6. april 2012 kl. 12.00
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BESKRIVELSE AF MARKEDSPLADS
Markedsplads til FOKUS 2011
For at lade flest mulige komme til orde vil der også i år være markedsplads, hvor man kan debattere beretningen, økonomi, indkomne
forslag, etc. Samtidig er det en mulighed for at høre mere om, hvad
der sker i korpset, blive inspireret til at deltage i korpsarbejde og udvikle gode ideer.
Markedspladsen er åben torsdag fra kl. 14.30-15.30, umiddelbart efter fremlæggelsen af beretningen. På markedspladsen kan man deltage i de boder og debatter, man har lyst til og så længe man ønsker.
Markedspladsen bliver fulgt af en debat i plenum om beretningen, forslag og økonomi, og markedspladsen kan således også fungere som
opvarmning til plenum debatten, hvor man kan teste sine argumenter
af inden de skal præsenteres for forsamlingen.

AKTIVITETER
Sport og spejder
Vi har i år skruet op for både de fysiske aktiviteter og spejderaktiviteterne:
Go'morgen Tølløse
Både torsdag og fredag morgen er der mulighed for at deltage i forskellige morgenaktiviteter. Man behøver ikke at lave det samme begge morgener og alle kan deltage, uanset niveau.
Kryds af på tilmeldingen, hvad du vil være med til og husk egnet tøj.
· "Bike and run" - For dig som ønsker en morgen hvor du og din makker får sved på panden. Mød op men en makker eller alene og vi finder en makker til dig. I behøver ikke at være på samme konditionsniveau. Beklædning: løbetøj.
· Hockey på udendørs multibane. Beklædning: udendørssko og
sportstøj
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· Indendørs klatring. Morgen klatring - hvorfor ikke? Begynd dagen
højt til vejrs. Beklædning: Der kræves ikke særligt udstyr, men hvis
du har klatresko må du gerne tage dem med.
· Pilates: For dig, der er til en lidt mere rolig begyndelse på dagen.
Beklædning: indendørssko og sportstøj.
Appetitvækkere (Torsdag eftermiddag)
Efter en dag med forretningsmøde og snak trænger vi alle til frisk luft,
at røre os og samle appetit til festmiddagen. Torsdag eftermiddag skal
vi prøve kræfter med udendørs spejderaktiviteter for alle aldre og færdigheder.
Medbring tøj til at være ude i.
Festmiddag og cafeer
Torsdag aften byder på rige muligheder for hygge med nye og gamle
spejderkammerater med festmiddag, cafeer, bål, natmad og midnatsgudstjeneste.
Efter festmiddagen, der serveres i skolens spisesal, vil der være forskellige aftenaktiviteter. På bålpladsen vil der være lejrbål med snobrød og spejdersange. I hovedbygningen vil der være cafeer, hvor der
serveres god kaffe og the, farverige drinks og smoothies, og lidt til
den søde tand.
Aftenen sluttes af med midnatsgudstjeneste i Tølløse Baptistkirke.
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FORRETNINGSORDEN FOR FØRERSTÆVNET
1.
Indkaldelse
Førerstævne afholdes 1 gang årligt jf. vedtægternes § 9. Førerstævnet er korpsets øverste
myndighed.
Førerstævnet indkaldes af korpsrådet gennem korpsets førerblad
og skal være bekendtgjort senest 2 måneder før førerstævnet
med angivelse af dato og tidsramme.
Dagsorden for førerstævnets forretningsmøde og fremsatte forslag, der skal til behandling på
førerstævnet, skal være offentliggjort senest 3 uger før førerstævnet.
Indkaldelse til førerstævne og
dagsorden for forretningsmødet
udarbejdes af korpsrådet.
2.

Dagsorden for forretningsmødet
Dagsordenen for forretningsmødet skal som minimum indeholde
følgende punkter:
1. Konstituering (valg af dirigenter, referenter, stemmeudvalg m.v.)
2. Korpsets beretning, forelæggelse og debat.
3. Godkendelse af regnskab.
4. Valg.
5. Behandling af indkomne

forslag.
6. Forelæggelse og godkendelse af budget, herunder fastsættelse af korpskontingent.
7. Næste førerstævne.
3.

Dirigenter for forretningsmødet
Førerstævnets forretningsmøde
ledes af en eller flere dirigenter,
der vælges efter indstilling fra
korpsrådet. Dirigenterne er forretningsmødets højeste myndighed og skal lede forretningsmødet i henhold til den godkendte
dagsorden.
Dirigenterne alene er beføjet til
at træffe beslutninger om forretningsmødets afvikling og afstemningsprocedurer
og sikre at forretningsmødet afvikles i god ro og orden.
4.
Referenter
Referenterne vælges af forretningsmødet efter indstilling fra
korpsrådet. Referatet skal underskrives af spejderchef, vicespejderchef, korpsrådsformand og
dirigenter og skal offentliggøres
snarest muligt efter førerstævnet
til korpsets førere.
Referatet betragtes som godkendt af korpsrådet, såfremt der
senest 1 måned efter offentliggørelsen ikke er indsendt indsiSide 19
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gelser til korpsrådets formand.
Eventuelle tvivlsspørgsmål afgøres af korpsrådet på førstkommende møde og offentliggøres
umiddelbart derefter.
5.
Valg af stemmeudvalg
Stemmeudvalget vælges efter
forslag fra forretningsmødet. Såfremt der kun foreslås det antal
kandidater, der skal vælges, er
disse automatisk valgt. Korpskassereren er formand for stemmeudvalget.
6.
Korpsets beretning
Beretningen skal være offentliggjort forud for førerstævnet og
skal indeholde en bred orientering om arbejdet i det forløbne
år. Beretningen skal efter at være forelagt til debat godkendes af
førerstævnet.
7.

Valg af spejderchef og
vicespejderchef
Ved førerstævnets konstituering
meddeles navne på hidtil opstillede kandidater. Yderligere kandidater vil kunne anmeldes indtil
fredag kl. 10.00 til en af forretningsmødets dirigenter.
Tilsagn fra den/de opstillede
kandidater skal indhentes af opstilleren.
Valg af spejderchef og vicespej-

derchef kan herefter foretages
ved skriftlig afstemning blandt
de opstillede kandidater.
8.
Øvrige personvalg
Øvrige personvalg foregår ligeledes fredag. Valgene foregår
skriftligt, og valg opnås ved almindelig stemmeflerhed blandt
de opstillede kandidater.
Kandidater kan opstilles frem til
fredag kl. 10.00 til en af forretningsmødets dirigenter.
Udvalgsmedlemmer vælges for 2
eller 4 år af gangen. Valgene tilrettelægges således, at kun
halvdelen af de førerstævnevalgte medlemmer er på valg hvert
år.
De ikke valgte kandidater er indtil næste førerstævne suppleanter i den rækkefølge stemmetallene viser. Ved indtræden i udvalget fortsætter suppleanten
indtil næste førerstævne.
Udvalg bør være således sammensat, at der blandt udvalgets
medlemmer højest er 2/3 af
samme køn.
9.
Økonomi
Korpsrådet følger korpsets økonomi og er overfor førerstævnet
ansvarlig for, at korpsets midler
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anvendes i henhold til det godkendte budget.
Regnskabet skal godkendes af
førerstævnet.
Korpsrådet fremlægger forslag til
budget for de kommende 2 år til
førerstævnets godkendelse.
10. Ændringer i forretningsordenen
Ændringer eller tilføjelser til denne forretningsorden kan kun ske,
når et flertal blandt førerstævnets stemmeberettigede deltagere stemmer herfor.
Denne forretningsorden er gældende for førerstævnets forretningsmøde indtil eventuelle ændringer eller ny forretningsorden
er godkendt af førerstævnets
forretningsmøde.
Vedtaget på førerstævnet i
Sæby den 8. april 2004
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PRAKTISK INFORMATION
Tid:
Torsdag den 5. april kl. 9.30 til
fredag den 6. april kl. 14.30
Skolen er åben fra onsdag den 4.
april kl. 20.00
Sted:
Tølløse Privat- og Efterskole
Kvarmløsevej 37
4340 Tølløse
www.tpoe.dk
Overnatning:
Der er flere muligheder for overnatning. Når du tilmelder dig FOKUS, skal du vælge hvilken overnatningsform du ønsker.
Hvis du ønsker at overnatte ude
eller i klasseværelser skal du huske underlag og sovepose. Ønsker du at overnatte på elevværelser, skal du medbringe lagen
og sovepose.
Pris:
Det koster 375 kr. at deltage i
FOKUS.
Hertil kan vælges morgenmad
torsdag til 25 kr, og overnatning
på elevværelser til 25 kr.
Mødeform:
Vi skal under FOKUS både være
indendørs i skolens sportshal og
udendørs på skolens arealer.
Medbring:

Tøj til både indendørs og






udendørs aktiviteter
Kop
Tøj til Go'morgen Tølløse
Tøj til udendørs aktiviteter
torsdag eftermiddag
Førerstævnehæfte

Sekretariat:
Før FOKUS kan du enten kontakte Carsten Thomsen på korpskontoret, dbs@dbs.dk, eller sekretariatsleder Lars Magnus Lund
Christensen,
post@larsmagnus.dk
Sekretariatet vil være åbent i
hovedbygningen i forbindelse
med ankomst onsdag aften og

torsdag morgen. Under FOKUS
vil det være at finde i hallen.
Hjemmeside:
Læs mere på www.fokus.dbs.dk
og på Facebook: FOKUS2012 Baptistspejdernes Førerstævne.
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