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Dagsorden – KR-møde 5.-7. okt. 

Fællesudvalgsweekenden - Øksedal 

Tilstede Mikkel Nilsson (MN), Sanne Lund Sørensen (SL), Helene Bolvig (HB), Sarah Basnov (SB), Inge Burmeister (IB), 

Connie Schneider (CS), Majvi Weiss (MW), Charlotte Mejer Friis (CF), Birgitte Bøje (BB), Annette Olesen (kun 

fredag) (AO) 

Afbud Christine Engel Walther (CW) 

 

Punkt 

1. Formalia 

a. Godkendelse af dagsorden 

Godkendt 

b. Godkendelse af referat af KR-møde 8. og 11. september 2018 

Godkendt 

2. Status fra styregrupper 

a. FU 

■  Status på medlemsservice: 

Deadline for upload af kredsdata udløb sidst i september og 13 kredse har til nu lagt deres data op. BB 

kontakter de resterende grupper enkeltvis og tilbyder dem hjælp til at få data lagt op. Intro til 

Medlemsservice tilbydes ved 2 webinarer, der afholdes hhv. tirsdag d. 23. okt. og mandag d. 5. nov. kl. 19-

21. Indholdet vil være det samme begge aftener.  

Link til tilmelding i KFUM-Spejderne Medlemsservice sendes ud til kredsene hurtigst muligt. MN skriver 

mailen, som sendes ud via dbs-mailen.  

 

■  Status på vedtægter: 

Kun 1 kreds er vendt tilbage efter udsendt mail omkring vedtægtsændringer. BB kontakter alle kredse og 

laver skema over, hvor de er i processen. Vi har brug for en tilbagemelding fra alle kredse inden KR møde i 

nov. ellers bliver det svært at nå tidsmæssigt. 

 

■  Der afholdes webinar torsdag d. 25. oktober 

 

b. Økonomi 
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■  Status fra ØKU: 

Salg af Gl. Gugvej 

Forhandling af prisen er landet og Jørgen Bønsdorff laver udkast til salgsaftale. Salg af Gl. Gugvej forventes 

at være til 1.1.2019. 

 

MW har kontakt med den nye chef hos 55 Nord og undersøger mulighed for overtagelse af butikken 

 

AO har lavet liste over inventar, så der kan vælges, hvad der skal til Øksedal. Resten kan måske sælges til et 

firma, der sælger brugte kontormøbler. Det tjekkes der senere op på. 

 

c. Partnerskaber 

Status fra YEGO: 

Alt er i hus med kommissorium og arbejdspapirer. 

I Rwanda er der kommet en ny ungdomsleder da en af deres ungdomsledere flyttede med familien til 

Uganda.  

Efter at ungdomsledere fra Rwanda blev nægtet visum til Danmark, kunne vi undersøge om DUF kan hjælpe, 

så vi ikke kommer i samme situation en anden gang.  

 

Spejderhjælpen søger stadig folk til bestyrelsen. 

 

Invitation til Jamborette fra Spejderne i Sydschleswig i forbindelse med deres 100 års jubilæum - oplagt 

sommerlejr. 

 

d. Strategi 

Status fra KomIT 

Den nye hjemmeside går i luften 1. nov. Det aftales, at dokumenter, som ikke er over 5 år gamle, lægges på 

den nye hjemmeside på vores interne del. 

Der skal start 2019 afholdes et heldagsmøde for at udarbejde en So-Me strategi med udvalget. 

 

e. Engagement 

Status fra FTU 

Efter seneste Rolandlejr beder FTU om hjælp til at løse udfordringer i den fællestransport til Øksedal. KR taler 

med udvalget om løsninger på udfordringen. 

 

Congresso lukker ved udgangen af oktober og forårets Rolandlejr 

weekends skal oprettes senest 1. nov. BB undersøger hvor hurtigt arrangement-delen kan komme i gang på 

Medlemsservice 
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Førerstævne 2019 

Kommissorium til Førerstævnet ligger med rettelser, resten kommer på mail til alle. Der er fundet folk til 

mange opgaver allerede; teknik, aftenunderholdning, køkken mm. Husk ”De gamle drenge i Tølløse” kan 

kontaktes. 

Førerstævneprojektgruppe-kommissorie er efter mødets afholdelse blevet godkendt pr. mail. 

 

2. Budgetopfølgning 

Der er ikke brugt så mange penge endnu som budgetteret. Et par aktiviteter er ikke afholdt eller har været billigere 

end beregnet, men det forklarer ikke det hele. FTU, IU og bogholderi kontaktes for at få et overblik.  

4. Indhold til Dialogdagen 

Dialogdagene afholdes i Østhimmerland Vaarst og på Spejdercenter CPH. KR deler sig i øst og vest hold. Der vil 

være to workshops bl.a. med Medlemsservice. 

 

5. Kalender 

● 21. oktober: Strategi/pilotkredsbesøg hos Herlevspejderne (AFLYST) 

● 23. oktober: Webinar om Medlemsservice 

● 25. oktober: Skypemøde om vedtægter 

● 27. oktober: Strategi/pilotkredsbesøg hos Aarhus 

● 27. oktober: Korpsrådsmøde hos DSS 

● 28. oktober: Strategi/pilotkredsbesøg hos Vejgaardspejderne 

● 27.-28. oktober: Landsmøde hos DUI 

● 30. oktober: FU-møde Skype 

● 5. november: Webinar om medlemsservice 

● 15. november: Landssamrådsmøde 

● 17. november: KR-Møde Aalborg 

 

6. Evt.  

a. Roverudvalget blev vendt 

b. Forslag om hilsen til kredsene ved mærkedage blev vendt. 

c. Diversitet i Spejderarbejdet blev vendt. 

d. Forventninger i KR og halvårsevaluering blev vendt 
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e. Erling Birkbark lavede en opsamling og briefing på de seneste aktiviteter hos Spejderne. Udbyttet fra 

Sensommermødet, overvejelser omkring den videre organisering af Spejdernes Ø/ Spejderne, fondsmidler til 

gruppeudvikling og ikke mindst overvejelserne om, hvordan vi griber og får alle de unge med os, som stifter 

bekendtskab med spejder-aktiviteter på øen og som ønsker at forsætte. DDS har ex. lange ventelister i 

Københavns området. 

 


