
Referat for KR-møde 25-26. maj 2019  
Øksedal 
 
Tilstede: Mikkel Nilsson (MN) 

Annette Olesen (AO) 
Inge Burmeister (IB)  

Sanne Lund Sørensen (SL) 
Jakob Kjærside (JK) 
Charlotte Mejer Friis (CF) 

Sarah Basnov (SB) 
Majvi Weiss (MW) 

Helene Bolvig (HB) 
Birgitte Bøje (BB) 

Afbud:   Connie Schneider (CS)    

 

Dagsordenspunkt 

1. Velkommen  
a) Velkommen til Jakob Kjærside som er indtrådt i KR 
 

2. Formalia 
a) Godkendelse af dagsorden 

Dagsorden godkendes 
b) Godkendelse af referat fra KR-møde d. 3. maj 2019 

Referat godkendes 

     3. Førerstævne- Evaluering  
 

 
     a)  Vi drøfter om det fremover skal være KR eller en projektgruppe, der skal planlægge Førerstævnet. Det aftales at når 
           Engagementstyregruppen har placeringen for næste år på plads, så er de ansvarlige for at finde en projektgruppe. 
           Det vigtigste er at være ude i god tid og vi har allerede haft de første kontakter med Ungdomsøen ang. 2020. 
 

                 b)  Det var under stort pres at førerstævnehæftet blev færdigt til tiden og vi er glade for samarbejdet med KomIT og 
                      deres tålmodighed. Bla.de mange vedtægtsændringer gør, at vi en anden gang, skal overveje at starte tidligere med 
                      førerstævnehæftet. 
 



                c)  Det fungerede godt med Google Docs live under selve Førerstævnet, men der skal fremover være mere tid til at drøfte 
                     evt. vedtægtsændringer ex. i mindre grupper. 
 
                d)  Vi har generelt modtaget god kritik og input ved det udsendte evalueringsskema.    
 
                e)  Vedtægtsændringer sendes revideret ud til alle kredse, udvalg mm. 
 
 
       4.    Ansættelse af studentermedarbejdere 
              
                a) Der er udarbejdet stillingsoplag med start pr. 1. okt. 2019. Det primære arbejde vil være udvikling og tilpasning af 
                     arbejdsstof/Paletten. Der vil være kontorpladser hos KFUM-Spejderne i København, men vi søger studentermedarbejdere 
                     fra hele landet.  
 
       5.   Forbedringer og arbejde på Øksedal  
 
               a)  Det er på Førerstævnet vedtaget at 500.000 kr. kan bruges på renovering og forbedringer, og vi skal i samarbejde med 
                    Øksedal-udvalget prioritere, hvilke opgaver der ligger. KR nedsætter et ekstra udvalg til opgaven, som også består i at 
                    afdække, hvad der evt. kan gøre Øksedal mere attraktiv for os selv og i forhold til udlejning. Udlejning dækker pt en meget 
                   stor del af vores omkostninger på Øksedal.  
 
               b) Arbejdsweekender - Vi drøfter med Øksedal-udvalget, hvordan vi kan trække flere kræfter til i arbejdsweekenderne og 
                   aftaler at der fremover blive annonceret for arbejdsdage i Korpsnyt og på Facebook. Der vil også være en beskrivelse af, 
                   hvilke slags opgaver der ligger, så man ved om det er opgaver, som man kan være med på.  
 
               c)   Udlejning af Øksedal - Der arbejdes på at finde en bedre løsning på nøglesystem og et online booking-system. 
 
               d)  Rengøring - Vi er glade for det nye firma. 
 
               e)  Shelter -Der arbejdes på at finde det rigtige sted på Øksedal og der indhentes tilbud. 
 
               f)  Hjertestarter – Der er et ønske om at få en hjertestarter på Øksedal. Trygfonden er ansøgt. 

 



 

6.Punkter til orientering, diskussion og beslutning fra styregrupperne 
a. FU 

i. Ny kasserer 
Vi søger en nu korpskasserer, der efter oplæring vil overtage posten. Vi opfordre alle til at tænke over mulige 
kandidater.  
 

ii. Stand på sommerstævne 
Vi vil i år undersøge om Missionsforbundets spejdere ønsker at lave en stand sammen med os. 
  

iii. Copenhagen Pride 
DUF har sendt invitation og opfordret os til at deltage med vores logo på deres vogn. Vi har sagt ja tak og alle som 
ønsker det, kan gå med i optoget.. 
 

iv. Spejderne 
Spejderne har opfordret os til at finde deltagere til diverse følgegrupper. Vi undersøger om vi kan opfordre nogle til 
deltagelse.  
 

v. Missionsforbundsspejderne 
En sammenlægning mellem MBU og BBU er annonceret på Førerstævnet, men vil tidligst være næste år på deres 
årsmøde. Vi vil undersøge om der er interesse for et nærmere spejder samarbejde.  
 

b. Økonomi 
i. Betaling af Førerstævnegebyr  

Der har været forslag om differentieret deltagergebyr alt efter om man deltog hele weekenden eller kun til 
møderne. Som udgangspunkt er Førerstævnet en hel weekenden, men hvis Førerstævnet næste år afholdes på 
Ungdomsøen, vil det måske være en mulighed med dagsbilletter.  
 

c. Partnerskaber 
i. Interessekatalog- Der skal udarbejdes et interessekatalog, så flere kan finde og deltage i alle de tilbud, vi som 

korps modtager. For at samle ideer bliver der i løbet af sommeren sendt mail ud til alle medlemmer med 
opfordring til at angive hvilke områder, som de har interesseret for. 
  



d. Strategi 
i. Inspirationsdatabase 

Der er et ønske fra kredsene om en fælles database. Vi vil undersøge om der er nogen, der kan påtage sig denne 
opgave. 
 

                                   KomIT: Der har været travlhed efter Førerstævnet og næste Korpsnyt er derfor først i juni 2019. Der vil blive sendt 
                                   historier ud i løbet af sommeren.  
                   e.  Engagement 

i. Førerstævne 2020- vi har haft de første kontakter til Ungdomsøen.  
 
ii .Planlægning af kredsfokusdag og voksentræning er i gang. 
 
iii. Ønsket om at få deltagerlister på hjemmesiden ved kurser er nu igen undersøgt. Hvis man ved 
    tilmelding giver tilladelse må vi gerne gøre det. Pt. er vi ved at indhente tilbud på, hvad en sådan 
    løsning vil koste. 
  
iv. Differentieret deltagerbetaling – Det aftales med Centerlejrudvalget, at man fastholder samme betaling 
    for alle, men er at der afsættes penge til en transport-pulje, som kan søges af alle kredse. 
 
v. 16. november 2019 inviteres til Kredsinspirationsdag/voksentræning. 
 
vi. 14. september inviteres til event i Odense Zoo –Der er oprettet en forhåndstilmelding og der 
     sendes invitation til alle kredse snarest. 

7. KRs arbejdsopgaver 
a) Vi begynder at se gode resultater af de styregrupper, som vi oprettede sidste år og vi vil fortsætte med dette. 
 
b) Der nedsættes en ny projektgruppe som hedder BA Øksedal (Bæredygtigt og attraktiv Øksedal, med medlemmer fra både KR, 
    Øksedalsudvalget og FTU.  
 

 


