
 

Referat – KR-møde 9.-10. mar. 2019 

Houens Odde 

Tilstede Mikkel Nilsson (MN), Sanne Lund Sørensen (SL), Annette Olesen (AO) (først fra lørdag), Sarah Basnov (SB), Connie Schneider (via 

Google Meet) (CS), Majvi Weiss (MW) (først fra lørdag), Charlotte Mejer Friis (CF) (først fra lørdag) 

Afbud Inge Burmeister (IB), Birgitte Bøje (BB),  Helene Bolvig (HB), Christine Engel Walther (CW) 

 

Dagsorden  

Dagsordenspunkt 

1. Formalia 

a. Dagsorden blev godkendt 

b. Referatet fra KR-møde 2. feb. 2019 blev godkendt. 

 

2. Førerstævne 2019 

a. Hæfte 

Format og proces for hæftet blev drøftet. 

i. Ordlyd på vores egne forslag  

1. Forslag til vedtægtsændringer: 

Forslaget skal stilles op i hæftet, så det bliver overskueligt. Der skal også være en overskuelig version på stævnet, hvis 

der kommer ændringsforslag. KR henstiller til, at alle ændringsforslag indleveres via mail senest lørdag aften kl. 19, så 

der er mulighed for at lave en oversigt over forslagene, så overblikket bevares. 

Der laves et udkast til hvordan de nye vedtægter vil se ud, HVIS alle vedtægtsændringer vedtages. Dette ligger til 

rådighed på Førerstævnet (muligvis før), så det er muligt for deltagere at se hvordan vedtægterne vil se ud 

fremadrettet.  

2. Forslag ift Gl. Gugvej: 

Der stilles forslag til brug af midler fra salget af Gl. Gugvej med 500.000 kr til forslag om studentermedhjælper og 

500.000 kr. til Øksedal.  
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Studentermedhjælper-forslaget: KFUM vil gerne være behjælpelige med opsætning af det administrative omkring 

stillingerne. Stillingerne er på 15 timer om ugen, hvilket giver en årlig udgift på 250.000 kr pr. år. De ansatte skal 

understøtte KR og Engagement med at løse konkrete opgaver. Det tilstræbes at studentermedhjælpere skal være 

spejdere, og det vil være en fordel (men ikke en nødvendighed) at vedkommende er Baptistspejdere, da det give en 

fordel, når materiale skal have et baptistspejder-præg. Engagement-styregruppen skal være med til at finde de rette 

kandidater til jobbet. Der skal omkring mærke-arbejdet nedsættes en gruppe, som skal være sparringspartnere - gerne 

fra Engagement, som har arbejdet med opgaven. MN laver stillingsopslaget og sender annoncen til gennemlæsning hos 

Engagement. Stillingerne besættes pr. 1. september. Stillingerne omfatter udarbejdning af mærker, implementering og 

feltarbejde med at indføre kredsene i de nye mærker.  

ii. Andre forslag? 

Grundet ferie på KK var det ikke klart, om der var kommet andre forslag. Punktet skubbes til mødet d. 23. marts. 

iii. Førerstævne 2020: 

Øen er booket til os i den weekend vi skal have førerstævne. Der er endnu ingen priser, og de kommer nok først om 1-2 

måneder. Inden Førerstævnet til maj ligger der formentlig et helt konkret tilbud fra Ungdomsøen. Der er styr på 

transporten, og hvor der findes opsamlingspladser med parkeringspladser til dem med bil. Forslag omkring Førerstævnet 

2020 lyder at det holdes på Sjælland, hvis ikke det kan holdes på Ungdomsøen. Budgettet for Førerstævnet 2020 fordobles 

til 60.000 kr, hvis Førerstævnet afholdes på Undomsøen.  

iv. Valg til korpsråd: 

CW udtræder pr. maj 2019. Der skal foretages suppleringsvalg på Førerstævnet. CF opfordrede til at KR er mere præcis i 

opgavebeskrivelsen. SL udsender opgavebeskrivelsen i Førerstævnehæftet. Allerede nu kan der annonceres på FB og 

Korpsnyt at der er en ledig plads i KR. SL laver opslaget. 

v. Workshops: 

En fra KFUM kommer og snakker om samværsregler. IU snakker om diversitet og inklusion og YEGO om tema og tekst til 

Førerstævnehæftet. Det skal indlægges i dirigentmanualen at hver workshop holder salgstale inden workshoppen starter. 

KR opfordrer oplægsholdere til at lave en lille video som teaser på FB.  

b. Andet: 

i. Referenter: 

Grundet efterspørgslen ønskes en referent til at referere dialogen og en anden til at tage beslutningsreferet. 

ii. Tilmelding: 

AO undersøger med BB omkring åbning af tilmeldingen til Førerstævnet. Tilmedingsfristen til Førerstævnet skal med i det 

kommende korpsnyt. 
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iii. Aftensmad fredag aften. Hvem spiser med?: 

KR spiser som udgangspunkt med.  

iv. Førerstævneregnskab: 

Korpskontoret laver regnskab fremover med AOs assistance i år. AO snakker med Susanne om at lave et selvstændigt 

regnskab. Udlæg skal godkendes af AO/Engagement. 

v. Stemmesedler: 

AO medbringer stemmesedler. 

vi. Køkkenhjælp: 

Engagement taler med nogle elever om at være køkkenhjælp, og vi har de gamle drenge. 

3. Punkter til diskussion/beslutning fra styregrupperne (orienteringer lægges som bilag) 

a. FU 

i. Status på medlemsservice 

Punktet skydes til mødet 23. marts 

ii. Status på kredsvedtægter 

Punktet skydes til mødet 23. marts 

b. Økonomi 

AO orienterede om at der er overført ca. 25.000 kr til BiDs projekt “Uddannelse for alle” som aftalt på sidste KR-møde. 

i. Budget 

CS gennemgik budgettet med de rettelser, som er kommet under dette KR-møde. CS efterspørger databehandleraftaler 

med kredsene. 

1. Status på statistik 

CS orienterede om statistikken som den ser ud dd. 

ii. Status på 55graderNord og generel snak om korpsbutikken: 

MW snakker med butikken, og håber at der forelægger et konkret tilbud til næste KR-møde. Såfremt tilbuddet fra 55 grader 

nord ikke er økonomisk lukrativt, så skal der overvejes en anden løsning. Denne løsning kan være en frivillig, som passer 

butikken, eller som alternativ nedlægge korpsbutikken. Planen er nu at afvente 55 grader nords tilbud.  

c. Strategi 

i. Kredsinspirationsdag: 

Der er ikke mange tilmeldte. MS+SL foreslår at skyde dagen til senere på året, hvis der ikke er kommet flere tilmeldinger 

efter weekenden.  
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Strategien: 

Det er på tegnebrættet at besøge nogle kredse undtaget pilotkredsene, da de får hjælp fra Thomas.  

AO efterspørger kontakt direkte til kredsene. Engagement løser denne opgave inden 16. april.  

d. Partnerskaber 

Intet nyt.  

e. Engagement 

i. Eventdag 14. sept. 2019 

Der er kontakt til Odense Zoo om at afholde event-dagen. Deltagerne betaler et deltagergebyr, korpset betaler transporten.  

ii. Dialogdag 2020 

Punktet skydes til mødes 23. maj 

iii. Førerstævne 2020 

Se punkt 2.a.iii 

iv. Centerlejr 2020 

Der laves differentieret deltagerpris ift. hvor langt fra man deltager. Udvalget finder ud af skillelinjen. 

Der er nedsat et centerlejr-udvalg. 

Udvalget udarbejder et koncept, som kan genbruges af andre til efterfølgende år.  

v. Status på arbejdsstof og afklaring ift. studenterhjælp 

Engagement arbejder videre med opgaven og fungerer som sparring. Se derudover punktet 2.a.i.2 

4. Forberedelse til weekend med BiD: 

a. Program og dagsorden på KR-møde 

Der er ikke kommet et program endnu for weekenden, men derimod et oplæg til samtale lørdag formiddag. Der er tale om et 

en-dagsmøde, hvor der er program fra lørdag morgen som slutter lørdag efter aftensmad.  

b. Besøg af FTU: 

Morten Thomsen deltager. KR retter programmet ind, så det passer bedst til Mortens planer. Engagement og FTU udarbejder en 

dagsorden  

c. Besøg af YEGO:  

Partnerskaber følger op med YEGO om de deltager i mødet og om evt. indhold.  

d. Punkter til dagsorden:  

Punkter til kommende KR-møde vendes. 
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5. Snak om forventninger til korpsrådsarbejdet 

Debatten åbnes omkring arbejdet i KR, og samtalen fortsætter om 14 dage.  

6. Valg til KR på Førerstævnet: 

Punktet er vendt under punkt 2.a.iv 

7. Ny kasserer pr. 2020 

Der skal laves et opslag, og der skal prikkes rundt i korpset. CS har lavet en opgavebeskrivelse, som kan udleveres til mulige 

kandidater. Som minimum en bogholder. Oplæg på Førerstævnet omkring posten. CS vil gerne være med i en overgangsperiode. SL 

laver stillingsopslaget.  

8. Kalender og kommende møder 

Gennemgang af kalender.  

30. april - GF Friluftsrådet: Der er valg til formandsposten. Det er i Sydhavnen. MN og CS kan muligvis deltage 

24.-26. maj - KR-møde med udvalg: AO sørger for det praktiske.  

9. Evt 

Københavner-bilen udformer et resume af weekenden til næste korpsnyt.  
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