
Referat af KR-møde 25. juni 2019 kl. 20.30 

Google Meet 

 
Tilstede: Mikkel Nilsson (MN) 

Annette Olesen (AO) 

Inge Burmeister (IB) 

Connie Schneider (CS) 

Sanne Lund Sørensen (SL) 

Charlotte Mejer Friis (CF) 

Jakob Kjærside (JK) 

Sarah Basnov (SB) 

Majvi Weiss (MW) 

Helene Bolvig (HB) 

 

Afbud:     

 

Dagsordenspunkt 

1. Velkommen 

2. Formalia 
a. Valg af referent 

Sanne og Helene blev valgt 
b. Godkendelse af dagsorden 

Et ekstra punkt under kalender blev tilføjet. 
Dagsorden som godkendt 

c. Godkendelse af referat af møde d. 25.-26.. maj 2019 
Referatet godkendt. 

3. Nyt fra styregrupperne 
a. FU 

i. Butik 
Der er ved at blive kigget på det sidste på kontrakten med 55graderNord med 
forventning om overtagelse tidligt efterår. Når kontrakten er helt på plads skal den 
godkendes af KR. 

ii. IU 
JK og MN tager til Europakonference i WOSM senere på sommeren. 
1. Status på IC-poster 

Katrine Skovgård stopper 3. september 2019 som IC’er hos PDF, og der foreslås 
at Tenna Arpe overtager Katrines post og at Helene Gammelmark overtager 
Tennas plads som vice-IC’er i PFD. 
JK har selv planer om at stoppe som vice-IC’er i DSC i sommer 2020, og vil gerne 
modtage bud på kandidater til at overtage hans post. 

2. Udpegning af poster til PFD 
a. IC’er: Tenna Arpe 
b. Vice-IC’er: Helene Gammelmark 
c. Suppleant: Endnu ingen kandidat 

3. Udpegning af medlemmer af DSC: Jakob Kjærside og Mikkel Nilsson 
Punktet tages op igen til næste KR-møde, så der er tid til at tænke over 
kandidat-navne og man må gerne melde sig til JK, hvis man vil være med i en 



intensiv jagt. 
iii. Status på kredsvedtægter 

Otte kredse mangler stadig at starte eller afslutte processen med ændring af 
kredsvedtægter. SL og korpskontoret er på den. 

 
b. Økonomi 

Processen og økonomien omkring Øksedals nye shelter blev vendt. 
 

c. Engagement 
i. Studenterjobs 

Der er slået stillinger op, som er forsøgt delt alle de rigtige steder - og som gerne må 
deles i stride strømme. 
1. Jobbeskrivelse 

HB aver en jobbeskrivelse klar til KR’s godkendelse i løbet af sommerferien - den 
skal være klar inden jobsamtalerne i slutningen af august. 

2. Ansættelsesudvalg 
Der skal holdes ansættelsessamtaler i slutningen af august, så der er mulighed for 
at få kontrakt på plads inden 31. august. 
Ansættelsesudvalget vil muligvis også være en faglig sparringsgruppe til de 
ansatte i løbet af ansættelsesperioden, da KFUM-Spejderne varetager den 
praktiske ansættelse. 
Sparringsgruppe: CF, HB 
Ansættelsesudvalg: MN, CF og JK 
Sparringsgruppen tages op igen på KR-mødet i september. 

ii. Dialogdag 11. jan. 2020 
Kulturhuset i Børkop er bestilt. 
1. Penge til brotillæg 

Økonomien omkring den fælles dialogdag blev vendt, herunder også hvordan et 
brotillæg skal fungere. 

2. Program/indhold,hvad/hvem 
Indholdet skal være forberedende ift. Førerstævnet 

Hele punktet om dialogdagen tages op igen til KR-mødet i september. 
iii. Event 14. sept. 2019 

Status på tilmeldinger og kommunikation om eventet blev vendt - både før, under og 
efter. 

iv. Centerlejr 2020 
SB og IB har lavet fordelingsnøgle ift. transport 
Afklaring om økonomien blev vendt. 

 
d. Partnerskaber 

i. intet nyt 
 

e. Strategi 
i. intet nyt 



9. Kalender 
○ 25. juni: Jubilæumsreception for administrationschef på DUF - vurderes ikke relevant 
○ 26. juni: Afskedsreception for DGP’s generalsekretær - FU har meldt afbud fra KR. 
○ 26. juni: Formandsskifte hos DUF - CS deltager 
○ 22. juli: BiD Landskonference og sommerstævnet - CF og SL deltager 

■ Stand på sommerstævnet med flyers og gaver der gavner 
■ Vi skal give en hilsen 

○ 17. august - Pride - Vi som korps deltager i DUF’s vogn. Der skal laves materialer og 
sendes ud til kredsene ift. at man kan deltage på dagen. SL står for det. 

○ 30. august - møde med BID og BBU - SB og CF deltager. 
○ 31. august: DBS landsgilde - MN forsøger at deltage 
○ 6.-8. september: KR-møde og Spejderne halvårsmøde 

■ Vi deltager først på spejdernes halvårsmøde om lørdagen - og bruger fredag 
aften hos IB i Børkop 

10. Evt. 
a. JK nævnte at der den 7. juli er møde i projektgruppen “Bæredygtigt og ansvarligt 

Øksedal” (JK, IB og SB + fremover en fra ØKU + fra FTU) - inputs til mødet 
modtages gerne.  

 


