
 

Referat– KR-møde 17. nov. 2018 

Korpsrådsmøde - Aalborg 

Tilstede Mikkel Nilsson (MN), Sanne Lund Sørensen (SL), Annette Olesen (AO), Helene Bolvig (HB), Sarah Basnov (SB), Connie Schneider 

(CS), Majvi Weiss (MW), Charlotte Mejer Friis (CF) 

Afbud Inge Burmeister (IB), Christine Engel Walther (CW) 

 

Lørdag 

1. Formalia 

a. Valg af referent 

Connie blev valgt til referent. 

 

b. Godkendelse af dagsorden 

Dagsordenen blev godkendt 

 

c. Godkendelse af referat fra FUW 

Referatet blev godkendt. 

2. Orientering om ændring i styregrupper 

Charlotte er trådt ud af Økonomistyregruppen og ligger nu sin arbejdskraft i Engagementstyregruppen. 

3. Status på arbejdsstof 

 

Charlotte og Helene gennemgik arbejdsstoffet fra KFUM. Der findes to slags mærker, Færdighedsmærker og Palettemærker.  

Charlotte og Helene fortæller mere på dialogdagen i januar 2019. Støtte til at vi går ind i dette programstof og får det “Baptisificeret” 

samt at det er hele pakken, inkl pallettemærkerne at der skal præsenteres, dog med stærkest fokus på færdighedsmærkerne. 

4. Dialogdage 
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a. Indhold og program 

 

Folderen er ude og tilmeldingen er åben. Gilderne står for det praktiske i København og Vaarst står for det praktiske i Jylland. 

 

 

b. Hvem gør  hvad? 

København: 
Sanne, Connie, Sarah og Helene deltager. 

Sanne leder dagen og Sarah holder andagten 

 

Vaarst: 
Mikkel, Inge, Annette, Christine, Charlotte, Majvi deltager. 

Annette leder dagen og Vaarst tager andagten. 

5. Budget og budgetopfølgning 

 

Midtvejsstatistik: 
Holder statistikken går vi 26 medlemmer frem til 665 medlemmer under 30 år. Vi har pt kun 20 kredse som kan tælles med. Vi 

gennemgik de kredse som der er tæt på minimumsgrænsen for at tælles med hos DUF. 

 

Budgetopfølgning: 
Vi gennemgik budgetopfølgningen pr. 1/11 2018. 

Vi har pt. 88 gavegivere til gaver der gavner. 

 

 

Budget 2019-2020: 
Korrigeret budget for 2019 og budget for 2020 blev gennemgået. Der var få punkter som der skulle følges op på. 
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6. Førerstævne 

a. Indkaldelse 

 

FU sørger for indkaldelse. 

 

 

b. Status på lokation og indhold 

 

Det bliver i Tølløse. Annette arbejder på at finde hjælpe. Der arbejdes på mad ude fra, fra Slagter Flemming. 

 

FS 2020 på Ungdomsøen er en mulighed! 

 

FU kigger på flere workshops. 

 

Maiken Gammelmark står for U18. Der skal findes en til. 

 

Kommissoriet for U18 er godkendt. 

 

 

c. Forslag til vedtægtsændringer  

 

KR arbejdede i grupper med korpsets vedtægter. Der er både ændringer som er nødvendige at få indført samt ændringer som 

med fordel kan indføres. 

7. Gruppeudviklingsdokumenter 

 

Sanne og Mikkel forklarede om gruppeudviklingsprogrammet. 

 

Der skal kun overføres et lille beløb til Spejderne fremover. Der skal være overførsler i mellem korpsene fremover. 

 

Mikkel fortsætter arbejder og korpset bakker op om det fortsatte arbejde. 

8. Nyt fra styregrupperne 

a. FU 

i. Connie og Mikkel har haft evalueringsmøde med KFUM. 
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ii. IU 

Intet nyt 

 

b. Økonomi 

i. Mulighederne for en løsning med 55grader nord undersøges. 

Er der ikke en løsning 1/12 2018, så lejer vi et lagerlokaler. 

  

ii. Øksedal 

ØKU ikke mulighed for at få besøg af KR ifm. deres arbejdsdag. De skal komme med forslag/input til brug af 

overskuddet fra salg af Gl. Gugvej kan bruges til på Øksedal. De foreslår at der bruges penge på toiletter. 

 

Der er valgt nyt rengøringsfirma. 

 

c. Partnerskaber 

i. BUS: Annesofie Bjerre fra DDS (tidligere spejderchef) stiller op som formand til Friluftsrådet. 

 

ii. YEGO 

- Der er nogle problemer med visum til ungdomslederne i Rwanda. YEGO arbejder på at få det løst 

 

d. Strategi 

i. Pilotkredsbesøg i Aarhus og Vejgaard har været fint.  

Herlev aflyste op til besøg, men planlægger et ny arrangement til januar 

  

ii. KomIT 

Ny hjemmeside er kommet i luften. 

 

Aksel Duebjerg Andersen er nyt medlem i udvalget når han kommer hjem fra Australien til jul. 

 

e. Engagement 

i. 14. september 2019 er der Baptistspejderevent. 

 

ii. FTU 

FTUs udfordringer med fællestransporten blev vendt. 
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9. Kalender 

● DUF delegeretmøde 1. dec. 

● FU-møde 19. dec. 

● Dialogdage 12. januar 

● Næste KR-møde 2. februar 

● Frist for forslag til Førerstævne 4. marts 

● KR-møde og årsmøde i Spejderne 8.-10. marts 

● Fællesweekend med BiD 22.-24. marts 

● Førerstævne 4.-5. maj 

10.Evt. 
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