
Referat fra KR-møde 2. feb. 2019 i Aalborg 

 

Tilstede; Mikkel Nilsson, Sanne Lund Sørensen, Annette Olesen, Sarah Basnov, Connie 
Schneider, Majvi Weiss, Inge Burmeister, Birgitte Bøje (BB) 
Afbud; Charlotte Mejer Friis, Helene Bolvig, Christine Engel Walther  

1) Formalia 
 
a. BB blev valgt til referent. 
b. Dagsordenen blev godkendt  
c. Referat fra KR-møde 17.nov. 2018 godkendes 
 
 
2) Regnskab 2018 og Budget 2019/2020 

a. Regnskab for 2018 og budget for 2019/2020 blev gennemgået og små rettelser tilføjet. 
 
b. Alle budgetønsker fra div. udvalg godkendes. 
 
c. Alle kredse har nu afleveret deres Medlemsopgørelse. 
 
d. Salg af Gl. Gugvej- hvad skal overskud fra salget gå til?   
KR vil på Førerstævnet stille forslag om at pengene geninvesteres til gavn for hele korpset. 
Dels ved renovering af Øksedal og dels ved tidsbegrænset ansættelse at 1-2 
studentermedarbejdere, der bl.a. kan hjælpe i kredsene med opstart af nye tiltag. 
Øksedaludvalget kontaktes i forhold til budget og ideer til renovering og der udarbejdes oplæg 
omkring ansættelse af studentermedarbejdere. 
 
e. Ved Førerstævnet 2018 blev der indsamlet til en ny shelter på Øksedal. Der afsættes nu 
penge til at få den opført uden yderligere indsamling. 
 
f. Indestående Yego-penge 
Ca. 24356,-kr. fra en tidligere Afrikaindsamling er aldrig blevet brugt og det drøftes, hvad 
pengene kan gå til. Enighed om at støtte et af BIDs igangværende projekter i Afrika og vi tager 
kontakt til dem. 

3) Opsamling på Dialogdage 

Der har været stor ros over de veltilrettelagte Dialogdage. Fremover vil vi gerne være mere 
klare på, hvad vil vi med dagen. Skal der evt. være flere workshops, så vi får flere medlemmer 
med. Flere kom denne gang på grund af Intro til Medlemsservice. 

4) Førerstævne  

a. Gennemgang af program 

b. Møde med ” De Gamle Drenge” Tølløse, som vil hjælpe med at finde frivillige. 

c. Der planlægges tre Workshops som afholdes af Internationalt udvalg, Yego og 
udviklingskonsulent fra KFUM-Spejderne omkring Samværsregler.  



d. Info omkring markedsløbet udsendes snarest- Det skal handle om strategi og ansvar (A i 
ARM)  

e. Det fungerende sidste år fint med at tage gæsterne med rundt til markedsløb.  

f. Vi deler igen ansvaret for gæsterne. KR kommer med i patruljer på Førerstævnet og følger 
så med gæsterne rundt. 

g. Det tilstræbes at have Førerstævnehæfte og budget/regnskab klar så hurtigt som muligt. 
Teksterne kommer på hjemmesiden, så snart at de er klar.  

h. Materiale- dias og lign. sendes senest 25. april til Annette Olsen, som har kontakten til 
teknik team. 

i. Førerstævnebudgettet godkendes 

j. Der laves ikke Førerstævnelogo 

m. Der er endnu ikke klarhed over, om Førerstævne 2020 kan afholdes på Ungdomsøen. Hvis 
ikke Ungdomsøen er en mulighed, så bliver det et sted på Sjælland.  

5) Korpsvedtægter 

Forslag til vedtægtsændringer som der skal stemmes om til Førerstævnet. 
Der er 3 kategorier. 
-Tekst vi skal ændre i forhold til DUF 
-Tekst vi ønsker ændret for at skabe mere klarhed 
-Tekst hvor vi kan opdatere os 
Alle forslag gennemgås, rettes og kommenteres og endeligt oplæg gøres klart til Førerstævnet. 

 

6) Forberedelse til Spejdernes Årsmøde 
 
a. Signe Lund (repræsentant hos Spejderne) deltog på Skype og gav en status på de 
muligheder og udfordringer, som hun ser pt. ved Spejderne. 
 
b. Dokumenter til det kommende årsmøde godkendes. Vi har dog spørgsmål til store 
omkostninger i budgettet for 2019. 

c. Repræsentanter til Folkemødet- Flere fra KR ønsker at deltage, vi laver endelig liste når alle 
er spurgt. 

7) Punkter til orientering og godkendelse fra styregrupperne 

Medlemsservice:  
Efter en del små fejl og rettelser, håber vi snarest at kunne sende alle intromail og log in  

 



Strategi: 
Der er nye sweatshirts på vej, som skal forudbestilles via hjemmesiden. De kommer derfor 
ikke i butikken og det skal undersøges, hvad vi gør med evt. returvarer og betaling.  

Økonomi: 
Førerstævneindsamling skal i år gå til Spejderhjælpen. 

Gaver der Gavner: Man kan i 2019 give til kreds eller Spejderhjælpen. Ny folder skal laves af 
økonomistyregruppen og være klar til Kredsinspirationsdagen 

Engagement: 
Planlægningen af en event d.14. sept. er i gang. Muligheder i Odense, Djurs og Aalborg 
undersøges. Pt har ingen kredse meldt tilbage, at de ønsker at være tovholdere på dagen. 
Måske fordi placeringen endnu ikke ligger fast? Det aftales, at der via Facebook, skal 
undersøges om opbakningen er til stede.  
 
Centerlejr 2020 og jubilæumstids-skrift. Indtil videre er det aftalt at KomIt laver videoer.  

Arbejdsstof 
Der arbejdes fortsat på at redigere i KFUM-Spejdernes arbejdsprogram, så vi får en 
baptistudgave.  

Partnerskaber: 
Der arbejdes fortsat på at rekrutterer repræsentanter til Yego og Spejderhjælpen 
Yego afholder workshop på Førerstævnet og det bliver mere generelt om udviklingsarbejde, da 
det nuværende projekt snart afsluttes. 

Spejderhjælpen: 
Der er brug for to nye repræsentanter. 

8)  Evt. 
a. Fie Bjerre - tidl spejderchef DDS- stiller op til Friluftsrådet. 
 
b. Connie Schneider op til DUF, hvis hun vælges af samrådet. 
 
c. 55 gr. nord 
Vi er i dialog med 55 Nord og har fået et tilbud til samarbejdet. 
 
d. Folderen – ”Spejder- et tilbud til dit barn” skal opdateres og vi afventer afklaring omkring  
55 Nord, så oplysninger omkring Korpsbutik er aktuelle.  
 


