
Referat af KR-møde 6.-8. juni 2019 

Brejning Efterskole + i Børkop 

 
Tilstede: Mikkel Nilsson (MN) 

Annette Olesen (AO) 

Helene Bolvig (HB) (fra lørdag 

morgen) 

Inge Burmeister (IB) 

Sarah Basnov (SB) 

Charlotte Mejer Friis (CF) (fra lørdag 

frokost) 

 

Afbud: Sanne Lund Sørensen (SL) 

Majvi Weiss (MW) 

Connie Schneider (CS) Jakob Kjærside (JK)  

 

Dagsordenspunkt 

1. Velkommen 
a. Bordet rundt 

2. Formalia 
a. Valg af referent; Sarah og Inge foreslås 

i. Valgt 
b. Godkendelse af dagsorden 

i. Godkendt  
c. Godkendelse af referat af møde d. 25. juni  

i. Godkendt 

3. Punkter fra styregrupperne 
a. FU 

i. Orientering om samarbejde med 55Nord 
1. Lageret er overleveret og vi er kommet med på hjemmesiden, de har budt os godt velkommen. 

Man kan booke 55Nord bussen til at komme til større arrangementer, evt. i samarbejde med nabo 



kredse fra KFUM, DGP og FDF.Alle aktivitetsmærker og enhedsmærker + mærkebøger bestilles 
ved Birgitte/vores korpskontor, materialerne er gratis, men man betaler porto. Kredsnavnebånd 
bestilles også via korpskontoret. 

2. Kontrakten blev officielt godkendt henover sommeren pr. mail. 
3. Vores  bøger har vi stadigvæk stående, det giver ikke mening at opbevare det hos 55Nord. 

ii. Poster i DSC 
1. Jakob stopper som Vice-IC til næste år, Marc Surrow har meldt at han gerne vil være vice-ic’er. 

Han har erfaring med det internationale. Han kommer nu med som føl, så han kan se hvad det går 
ud på. 

iii. Fællesudvalgsweekend 
1. Køkkenhold 

a. Camilla og Lars står for lørdag, og AO står for fredag aften og søndag. Camilla og Lars 
køber ind til hele weekenden. 

2. Tema 
a. “Det Bedste Sted” - hvordan understøtter vores udvalg at vi gerne vil være det bedste sted 

at være (i kredse, korps, udvalg mm.) - herunder hvad er deres drømme for Øksedal og 
hvordan de kan bruge det. 

3. Program 
a. Mikkel har noteret en plan for et program. Feedback fra sidste år - mere tid med udvalgene. 

Vigtigt at vi fortæller udvalgene hvad vi forventer at få ud af weekenden og hvad vi forventer 
af dem. Vi vil gerne have udvalgene til at byde ind med praktiske opgaver. 

b. KR laver sammenrystning for KR og de to nye studentermedhjælpere fredag aften. CF og 
HB er ansvarlige. Sjællændere kan være der kl. 20.00 

4. Forberedelse af udvalg 
a. Udvalgene skal have klar besked om hvad der sker på weekenden, og at programmet 

lægger op til at de skal blive til og med frokost søndag, da vi snakker med om søndagen i 
deres udvalg 

b. Økonomi 



i. Datoer for korpsets ønsker til Øksedal i 2021 
Hvis vi går over til online-booking er vi nødt til som ledelse at melde datoer ind til kalenderen. Øksedal 
bliver godt brugt. 

ii. Tidshorisont for onlinebooking af Øksedal 
Birgitte er i gang med at undersøge pris for onlinebooking. 
ØKU har set på løsning med kodeboks. Det koster ca. 6000-7000 kr. plus moms samt 8000 kr. for ny dør. 
KR godkender, at ØKU arbejder videre med dette. 

iii. Varetagelse af restlager fra Korpsbutikken 
Da vi skal betale for lagerplads hos 55 grader nord har vi stadig vores restlager stående hos Baptistkirken i 
Danmark. AO fortsætter med at oprydning i lageret. 

c. Engagement 
i. Status på ansættelse af studenter, herunder snak om sparringsgruppen og dens arbejde 

Der er indgået aftale med to til studenterstillingerne. Personaleansvaret ligger hos KFUM (Jakob Kramer). 
Vi skal i DBS nedsætte en sparringsgruppe til de to nye ansatte. Sparringsgruppen har ansvaret for den 
indholdsmæssige del af ansættelsen. CF og HB vil gerne sidde i denne. Der kan godt sidde en eller flere 
repræsentanter fra kredsene med i sparringsgruppen. CF og HB laver et opslag til korpset.  

ii. Status på Event 2019 
Der er pt. 236 tilmeldte. Dagen er planlagt og ansvarlige sat på de enkelte punkter. Odense zoo har styr 
på selve løbet. Kredsene har været gode til at arrangere samkørsel og transport i busser og tog.  
 

iii. Dialogdag 2020 
1. Program 

a. Studentermedhjælperne skal lave indlæg på dialogdag omkring programstof om formiddagen. 
To workshops om eftermiddagen; 1) At sidde i korpsrådet, at melde sig til engangsoplevelser (lejr, 
stab), repræsentere korpset i forskellige sammenhænge. 2) “Det bedste Sted”. Hvordan kan vi højne 
kvaliteten i spejderarbejdet og gøre kredsene attraktive. Kredsenes ideer til Øksedal.  

b. Program starter kl. 10.00 med kaffe. Kulturhuset i Børkop er booket. 10.30-12.00 Programstof. 
12.15-13.00 Frokost. 13.00-14.30 Workshop. 14.30-15.30 Opsamling, kaffe og afslutning. 



Engagement sender indbydelse ud. 
2. Brotillæg 

Korpset betaler brotillæg for biler over storebælt efter korpsets retningslinjer for transport. Det er 
gratis at deltage i dialogdagen. Benzin betales af deltagerne selv. 

iv. Førerstævne 2020 
1. Program/tema 

MN følger op på booking af øen til førerstævnet. Temaet er “Respekt”. Den anden af vores 
værdier. Der er valg til KR i 2020.  

2. Projektgruppe  
AO laver oplæg. 

3. Alkoholpolitik 
Samværsregler og alkohol ifm. Førerstævnet blev vendt. 
Samværsværdier tages på dagsorden til KR-møde i oktober. 

 
v. Jubilæumsfejring på CL20 

1. Invitation til reception 
Det er Korpsrådet, der inviterer. HKH Prinsesse Benedicte skal inviteres. CL20 sørger for 
rammerne (telt osv.). Engagement har ansvaret for receptionen og at udarbejde og sende 
invitationen.  

d. Partnerskaber 
i. Opfølgning på møde med BiD 

SB og CF har deltaget i fælles møde med BBU og BID. Der er aftalt 3 spor for næste fællesweekend. Dvs. 
3 arbejdsgrupper, hvor vi konkret arbejder fælles med følgende emner: 
At skulle ud og møde menighederne - hvad er formålet med møderne, hvordan får vi menighederne til at 
engagere sig i børne- og ungearbejdet? 
Hvordan kan fokus på børne- og ungearbejdet inddrages på regionale møder og landskonference? 
Hvordan sikrer vi fokus på børne- og ungearbejdet på den lange bane i vores 3 organisationer?  

ii. Projekt Øksedal 



SB, JK og IB har afholdt møde. Referat er rundsendt til KR. På mødet havde vi en lang dialog om, hvordan 
vi kunne tænke os, at Øksedal udvikler sig. Vi er enige om at Øksedal er et spejdercenter, der fremadrettet 
skal anvendes af spejdere. Dette udelukker dog ikke andre samarbejdspartnere. Brainstorm over, hvordan 
vi kan anvende Øksedal mere i hverdagene. Vi tager kontakt til kommuner, naturvejledere, 
handicapforeninger og teambuildings-firmaer for at få input til, hvordan de kunne forestille sig, Øksedal 
bliver mere attraktivt for dem at anvende. Tidligere lejere kan evt. spørges. 
Vi vil inddrage ØKU men også andre udvalg og kredse i ide-processen.  

iii. Interesse-katalog 
JK har rundsendt link til ressourcebank. Der skal gøres reklame for dette på dialogdag og førerstævne. 

e. Strategi 
Der skal arbejdes på opfølgning på diverse projekter der er sat i søen omkring strategi. Blandt andet pilot-kredse. 
Disse skal afsluttes i år. Kredsene skal tilbydes opfølgende møde med vores konsulent Thomas.  
Strategigruppen er stadig igang med besøg rundt i kredsene. Der er aftalt enkelte besøg. Nogle kredse har takket 
nej til besøg. Oure kreds lukker desværre.  

4. Andre ting: 
a. Nye ledere hæfte / kampagne 

Ingen ved noget. Punktet udskydes til oktober. 
b. Gavepolitik 

Vi vil gerne have tilføjet til gavepolitikken at vi til receptioner og jubilæer med vores samarbejdspartnere kan give en 
erkendtlighed. IB og AO udarbejder forslag, der vendes og evt. godkendes på KR-møde i oktober. 

5. Kalender 
○ 14. september: Event - KR deltager 
○ 22. september: Spejderhjælpens fødselsdag i Glostrup. Tilmeldingsfrist 20. sept. - CS deltager 
○ 30. september: Reception for BID’s afgående generalsekretær - MN deltager 
○ 4.-6. oktober: Fællesudvalgsweekend - KR deltager. HB deltager ikke lørdag. 
○ 26. oktober: Aarhus kreds 75 års jubilæum 
○ 26. oktober: DSS korpsrådsmøde Tydal -  



○ 16. november: Kredsinspirationsdag - FTU er igang med planlægning 
○ 16. november: Landskonference 2 - AO og CF deltager 
○ 16.-17. november: DDS korpsrådsmøde - MN og JK deltager 
○ 11. januar: Dialogdag - KR deltager 
○ 24.-26. januar 2020: Fællesweekend med BiD og BBU på Øksedal - KR deltager 
○ 6.-8. marts 2020: KR-møde og årsmøde med Spejderne 
○ 24.-26. april 2020: Førerstævne og KR-møde 
○ 4.-6. september 2020: Sensommermøde 
○ 7.-9. maj 2021: KR-møde på Øksedal 
○ 2.-4. oktober 2020: Fællesudvalgsweekend på Øksedal 
○ 1.-3. oktober 2021: Fællesudvalgsweekend 

10. Evt. 
Dialog om, hvordan vi som korps og KR anvender medlemsservice. Hvilke tilbud/meddelelser skal sendes ud til alle 
medlemmer, til kredsene og til udvalg? Vi tager det på som punkt på KRs møde med KOM/IT på den kommende 
fællesudvalgsweekend. 

 


