
Referat for KR-møde 3. maj 2019 kl. 20.00-22.00 

Tølløse 

 
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) 

Christine Engel Walther (CW) 
Birgitte Bøje (BB) 

Afbud:  Helene Bolvig (HB)    

 

Dagsordenspunkt 

1. Formalia 
a) Godkendelse af dagsorden- godkendes 

 
b) Godkendelse af referat af møde d. 23. marts 2019- godkendes 

 
c) SL har lavet en proces for referat som godkendes 
d) Referent BB  

2. Førerstævne 
a. Gennemgang af program - Frokosten skubbes begge dage til kl. 13. Der må rykkes rundt på programmet. Markedsløbet 

forkortes til 11/2 time. 
b. For at mindske den opstået pausen lørdag 17-19, holder KR ”Åbent hus” og der er også mulighed for at stille spørgsmål 

til Medlemsservice.  
c. Søndag – vi kører igennem til frokost kl. 13-14 
d. U 18 har 9 deltagere i år 
e. Den ene af de 3 workshops (Yego) lørdag eftermiddag er aflyst 
f. Førerstævnedeltagerne vælger selv hvilken workshop de vil deltage i, men vi opfordrer til at man deler sig op i kredsen. 
g. Under formandens beretning supplerer styregrupperne ift. bullets om primære opgaver i 2018. 

 



h. Andreas Højmark Søndergaard og Katrine Færløv Christensen er dirigenter- Andreas dog kun søndag. 
i. Maiken og Johanne skiftes til at være referenter sammen med Birgitte 
j. Førerstævneindsamlingen skal gå til Spejderhjælpen, som afslutter Rwanda og starter op i Ghana med projektet 

”Inklusion af alle børn” 
k. Vi omtaler Spejdernes lejr 2022 og 2026 
l. Valg til Korpsråd- suppl. for 1 år for Christine. Pt.1-2 kandidater 

 

3. Punkter fra styregrupper 
a. FU 

i. Status på Medlemsservice 

Styregr. har holdt møde og kontrakt er under udarbejdelse. Databehandleraftale mellem KFUM og DBS er 

underskrevet. 

Alle kredse har fået information om opstart i Medlemsservice. Databehandleraftale mellem korps og kredse er 

til gennemlæsning.  

Gebyr – ved brug af kreditkort. Information sendes ud til kredsene. 

Ift. Data: Der er stadig et ønsker om lister på hjemmesiden. SL og BB undersøger hvad vi må og spørger 

også FTU om de mener at det påvirker deres deltagertal.  

b. ØKO 

i. Status på 55 Nord 

Aftale om korpsbutik endnu ikke på plads. Kommunikation vil ex. gerne kunne lave events, som med 

Scout-Style trøjerne, der salg uden om 55 Nord og det skal tænkes ind i kontrakten.  

Aftales ønskes på plads inden KR-møde sidst i maj.  

Vi håber, at aftale kommer på plads, så vi bare kan lukke kort ned i løbet af sommeren.  

c. Engagement 

i. Centerlejr – vi diskuterer differentieret deltagerbetaling 

Det aftales at nogle fra KR og projekt gr. sætter sig sammen på Øksedal sidst i maj og finder en god løsning.  

Vi brainstormer inden, så alle kommer med flere løsningsmodeller. 

ii. Arbejdsstof 

Der er kommet flere forskellige udmeldinger fra kredsene omkring brug af Paletten- KFUM-Spejdernes 

arbejdsprogram. Vi håber at kunne få en god dialog om arbejdsstof på Førerstævnet. 

4. Kalender 
a. KR-møde 24.-26. maj på Øksedal 



KR-møde 25. juni på Google Meet- sidste møde inden sommerferien 
b. Invitation til Sct Georg Gildernes Landsgildeting 21.-22. september 2019  

Invitation til Gyldenløves Gilderne holder Landsgildeting d. 30. aug. til 1. september 
c. Invitation til Danske Kirkers Råds årsmøde 11. maj 2019  

 
5. Evt.  

           - Sydslesvig – IB og AO deltager. 
           - Vores bogholder hos KFUM-Spejderne-Susanne- stopper- vikar ansættes indtil ny fastansættelse. 
           - BBU og MBU arbejder på fusionering.  

 

 


