
Referat af KR-møde 23. marts 2018 kl. 12.00-12.30 + 13.00-17.30 

Lindenborg 

 
Tilstede: Mikkel Nilsson (MN) 

Annette Olesen (AO) 

Inge Burmeister (IB) 

Sanne Lund Sørensen (SL) 

Connie Schneider (CS) 

Charlotte Mejer Friis (CF) 

Sarah Basnov (SB) 

Majvi Weiss (MW) 

Helene Bolvig (HB) 

 
 

Afbud: Christine Engel Walther (CW)    

 

Dagsordenspunkt 

1. Formalia 
a. Godkendelse af dagsorden 

Dagsordenen blev godkendt. MW blev valgt til referent. 
b. Godkendelse af referat af møde d. 9.-10. marts 2019 

Referatet blev godkendt.  
i. Fototilladelse til Thea vedr. billeder fra Spejdernes årsmøde 

Man skal skrive til Thea, hvis man ikke ønsker at være på billederne fra årsmødet.  

2. Førerstævne 
a. Andre forslag 

Der er ikke kommet andre forslag. 
KR vendte mulige ændringsforslag der kunne komme på Førerstævnet. KR tager stilling til KRs holdning på næste 
KR-møde. 

b. Andet? 
KRs deltagelse på Førerstævnet blev gennemgået. 
Kandidater der har tilkendegivet deres opstilling til suppleringsvalget til KR blev gennemgået. Opstillingerne bliver 
offentliggjort så snart at de er KR i hænde. 

3. Punkter til diskussion/beslutning fra styregrupperne 



a. FU 

i. Status på medlemsservice:  

Ekstern: Status på introduktion af medlemsservice til kredse: SL tager kontakt til Birgitte om introduktion af 

medlemsservice til udvalg og kredse.  

ii. Status på kredsvedtægter 

Ca. 5 kredse er færdige med de nye vedtægter. 

iii. Status på DUF 

CS har trukket sit kandidatur, og derfor skal det forsøges at finde en ny kandidat.  

1. Ledig plads i lokalforeningspuljeudvalget 

2. Ledig plads i tipsudvalget 

.  

b. Økonomi 

i. Opsamling fra sidst på 55graderNord 

MW fremlagde udkastet til aftalen med 55 grader nord. MW drøfter vores ændringer og spørgsmål samt det 

økonomiske,  med direktøren for 55 grader nord. 

ii. Opsamling fra sidst på budget 

Der er ikke nogle ændringer siden sidst.  

iii. Opsamling fra sidst på statistik 

Der er medlemsnedgang på medlemmer pr. 1. januar 2019. Der er en stigning i medlemmer som indgår i 

statistikken, da dermed tages udmeldte medlemmer som har været medlem i min. 3 måneder. 

iv. Hjertestarter: Der er kommet forslag om en hjertestarter på Øksedal. KR bakker om om dette. 
Økonomistyregruppen tager den op med ØKU. 

c. Partnerskaber 

i. UNICEFs årsmøde - repræsentant for DBS 

David Måge, Herlev deltager på vegne af DBS.  

ii. SL ønsker en interesse-database, hvor folk med interesser kan tilbydes at deltage i et arrangement indenfor 

interesser. MN efterspørger en oversigt over de partnerskaber/relationer, som korpset er involveret i. Færre, 

gode partnerskaber er bedre end mange overfladiske repræsentationer. Partnerskaber laver en oversigt. 

d. Strategi 

i. KomIT - udlån af BlivSpejder.nu 

Hjemmesiden er udlånt til Spejderne, hvor der laves en kampagne med et interaktivt kort med oversigt over 

alle spejderkorps enheder.  

ii. Strategistryregruppen besøger nogle kredse henover foråret og sommeren. Meningen er at række ud til de 

kredse, hvor der sker noget, og hvordan der arbejdes med strategien.  

e. Engagement 



i. Dialogdag 2020 

Engagement stiller forslag om at holde én samlet dialogdag ved Vejle. Det giver udfordringer omkring 

broafgiften. Der er opbakning til i KR at prøve at lave én samlet dialogdag i 2020. Der skal overvejes et 

brotillæg til deltagere der er afhængig af at krydse broen. 

ii. Nyt event 

Da der sker meget i 2020, foreslår Engagement at et nyt familie-event ligger i efteråret 2021.  

iii. Centerlejr 

1. Brug af KK 

Projektgruppen kan bruge KK til at trykke bla. foldere og KR giver projektgruppen lov til at bruge 

korpsets administration og  økonomi-funktion på Wagnersvej.  

iv. Arbejdsstof 

Der er lavet et oplæg, om hvad studenterstillingerne indebærer af opgaver.  

KR har vedtaget at Korpset arbejder med KFUM-Paletten som arbejdsstof, og bruger tid og ressourcer på at 

få udarbejdet en baptistisk version af KFUMs arbejdsstof og færdighedsmærker.  

4. Besøg fra FTU ved Morten Thomsen - Vikarierende formand. 
Punkter fra FTU:  

● Transport til korpsets træninger blev drøftet 
● Udvalgets træninger blev gennemgået. 
● Udvalgets arbejde med Medlemsservice blev gennemgået, da det var lidt rodet i efteråret. 
● Grej fra Adventure blev gennemgået: Grejet skal til Øksedal og båden (med påhængsmotor) skal vurderes, da den skal 

sælges. Mads Bach undersøger hvad båden er værd. 
● Samværsværdier: Var kun sendt til kredse og ikke udvalg. 

 
Punkter fra KR:  

● Voksen-træning: Det er et ønske om blandt andet de basale spejderfærdigheder som knob og reb. Strategistyregruppen 
og FTU arbejder videre med en træning i efteråret. 

● Synlighed og begejstring: Udvalget er i gang med at lave nogle pakker til kredsene om deres arbejde. 
● Strategien: De træningsansvarlige tilbydes at tage på træninger, hvilket der er taget godt imod og nogle af de 

træningsansvarlige har været på træninger.  
 

5. Forventninger til korpsrådsarbejdet / organisering i KR 



Det blev vendt i KR hvordan vi kan blive bedre til vores KR-arbejde. 
 

6. Evt 
● BiD foreslår at vi holder weekend d. 24.-26. januar 2020. Det er der opbakning til. 
● IB deltager i Pigespejdernes event i Århus 4. maj.  

 

 


