
 

Referat– KR-møde 5. okt. 2019 

Korpsrådsmøde - Øksedal 

Tilstede Mikkel Nilsson (MN) kun lørdag, Sanne Lund Sørensen (SL) kun lørdag, Annette Olesen (AO), 

Connie Schneider (CS) kun lørdag, Majvi Weiss (MW) kun lørdag, Inge Burmeister (IB), 

Charlotte Mejer Friis (CF), Jakob Kjærside (JK), Helene Bolvig (HB) kun søndag, Birgitte Bøje (BB) kun lørdag. 

Desuden deltog Steen Brændholt fra Landsgildet lørdag og studentermedhjælpere Alberte Westergaard Pedersen og Lise Andersen 

lørdag formiddag  

Afbud Sarah Basnov (SB) 

 

1. Velkommen og bordet rundt 

a. Lise og Alberte – de nyansatte studentermedhjælpere - gav en kort præsentation af sig selv. 

b. Steen Brændholt fra Landsgildet gav en kort opfølgning på Landsgilderne 

 

2. Formalia 

a. Godkendelse af dagsorden – Dagsorden blev godkendt 

b. Godkendelse af referat fra 7. sep. 2019 - Referatet blev godkendt 

 

3. Punkter fra styregrupperne 

a. FU 

i. Status på Medlemsservice 

1. Kontrakt  

MN gav en kort status på kontrakt på medlemsservice 

2. Er alle kredse med? – se svar pkt. 3.  

3. Funktioner i Medlemsservice  BB gav en opsamling på Medlemsservice i forhold til kredsene; Mange kredse er 

med, alle funktioner er på plads, tre kredse valgt at oprette og bruge betalingskort ved arrangementer via 

Medlemsservice. Der er sendt oplysninger ud til kredsene omkring start af kontingent-betaling. Vi mangler stadig 

at få nogle databehandleraftaler retur. Der er kredse, som ikke bruger Medlemsservice til børneattester. 

ii. Status på vedtægter 

Der er stadig et par kredse der mangler at indlevere nye vedtægter. BB er på den. 

iii. KR-valg til Førerstævne – Headhunting 
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Der er i det netop udsendte Korpsnyt givet en opfordring til overveje, om man vil stille op til KR.  

iv. IU 

1. KRs repræsentant i PFD 

MW stopper og vi skal finde ny kandidat, som også skal være forberedt på en tur til Uganda i 2020. SL er 

repræsentant indtil Førerstævnet 2020. 

SL fortsætter også i Samrådet indtil videre, men vil gerne afløses efter Førerstævnet.  

2. Repræsentantskab i DSC 

Vi har pt. en repræsentant for meget i forhold til den nye struktur, hvor DSC´s forskellige råd/grupper lægges 

sammen. KR udpeger Henrik Hansen, som vores fremtidige repræsentant.  

Marc Surrow indtræder i IU med henblik til overtagelse af Jakobs vice-ic post.  

 

b. Økonomi 

i. Budgetopfølgning – ingen budgetopfølgning, da for mange data mangler. 

1. Yego ønsker at flytte penge fra budget 2019 til 2020, så 2 erfarne rejser med 2 nye i foråret 2020 til Rwanda.  

KR er ok med dette, men det skal også afklares med BBU. 

Økonomi beder om nyt budget fra dem. 

2. ØKU vil gerne bytte om på 2 udgiftsposter, så aktivitetspladsen laves i år i stedet for i 2020 og installation af ny 

trikstank udskydes til 2020. Det føres til referat og godkendes. 

ii. Bøger 

Diverse bøger, som vi har fra den gamle butik, sælges billigt og Roland deltagerne får fremover et gratis bogsæt, så 

længe vi har på lager. Vi har roll ups og beachflag hos BiD’s sekretærs kontor i Aalborg, og vi regner med at beholde 

det der. 

iii. ØKU 

1. Priser og udlejning på Øksedal: Pt. er vores hverdagspris for udlejning den samme som ved weekenden. 

Økonomi ser på om det måske skal ændres for at tiltrække andre grupper i hverdagen.  

2. Vi har brug for større affaldscontainer, da vi kun har 14 dages tømning. Forslaget godkendes.  

3. ØKU har lavet oplæg til nye bade og toiletter med gulvvarme til 300.000 kr. i alt. Oplægget er positivt modtaget- 

der kan arbejdes videre med planlægningen, hvor også kvinder skal inddrages for at sikre nok toiletter og spejle. 

 

c. Engagement 

i. Status på Dialogdag 
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Hele programmet ligger på fællesdrevet. Vi beslutter, at der skal være 3 workshops om eftermiddagen, som man 

rokerer rundt til. 

Vi beslutter at de 3 workshops skal være;  

1. Øksedal – ØKU står for denne (Engagementstyregruppen/IB giver besked) 

2. Kredsen- vi søger nogle i kredsene til at stå for det 

3. Korpsarbejde - SL og MN står for denne workshop 

ii. Status på Førerstævne 2020 

Det bliver som planlagt dyrere for korpset at afholde Førerstævne på Ungdomsøen. Vi ønsker ikke at forhøje 

deltagergebyret, men at prisen måske kan gøres mere forskellig alt efter hvilken overnatning der vælges.  

1. Arbejdsgruppe Der er pt. en liste på en 5-7 pers. som gerne vil hjælpe og AO tager direkte kontakt.  

2. AO melder afbud til Tølløse Efterskole, som har holdt weekenden åben for os. 

iii. Status på CL20 

1. Projektgruppen: 

Henrik Andersen og Søren Hansen er udtrådt af gruppen. Der er lavet aftale med KomIT om at hjælpe med 

kommunikationen, men CL 2020 søger hjælp til at finde en koordinator for aktiviteter - vi skal alle melde mulige 

emner og ideer tilbage.  

2. Økonomien: 

Budgettet for lejren blev vendt. 

iv. Studiemedarbejdere 

1. Oplæg til arbejdsplan 

Arbejdsplanen blev gennemgået. 

Vi ønsker at de mødes med korpsrådet til de to årlige udvalgsweekender. 

Sparringsgruppen er pt. HB og CF fra KR og Magnus Schrøder fra Vaarst. Vi sender invitation til kredsene om at 

involvere sig og oplæg fra IB rundsendes. 

v. FTU 

1. Roland blev i år aflyst, men til gengæld er et Roland Xtra oprettet i år. 

2. FTU lader det være op til den træningsansvarlige træningsansvarlige at stå for træninger - FTU står for 

rammerne. FTU ønsker opbakning fra KR til bare at drifte og få implementeret det, som er sat i gang.  

FTU vil gerne have hjælp fra KR til at finde nye medlemmer til udvalget. 

3. Der er pt ingen nye ideer eller tanker om trænings-makeover. 

vi. Evaluering af Event 
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1. Fremlæggelse af regnskab 

Vi mangler stadig nogle transportudgifter fra kredsene, men budgettet ser ud til at holde. 

Vi havde en dejlig dag i Zoo, positive tilbagemeldinger og stor opbakning selvom det var dyrt. Og rigtig dejligt at 

Odense kreds stod for kaffen. Er der basis for at sådan et arrangementet kunne planlægges igen uden om 

arrangementsgruppe? KR overvejer at gentage igen i 2021 

vii. Jota/Joti 

1. Reduktion af budget? Til dette års JOTA/JOTI betaler KFUM-Spejder gruppen der deltager halvdelen af 

udgifterne, så budgettet på 9500 kr. er højt. Udvalget ønsker dog at bevare samme beløb på næste års budget, 

så der også er mulighed for at afholde et JOTA/JOTI 2020 i Jylland. Et muligt overskud dette år skal evt. deles 

mellem de to korps og det skal skrives ind i kommissoriet. 

 

d. Partnerskaber 

i. Arbejdsgruppen for et nyt Øksedal ønsker at kende rammerne for projekter på Øksedal. Hvad er arbejdsgruppens 

handlerum og beslutningskraft? 

Det afklares at alt uden økonomi ikke behøver at drøftes i KR, men det er dejligt med løbende oplæg fra gruppen. Ex. 

er en aktivitetsbane bare sat i gang og det synes KR er fint. 

e. Strategi 

Der har været kredsbesøg hos Østervrå og snart skal der være hos Vaarst.  

I første omgang har strategigruppen arbejdet på at få et overblik over, hvor der skal hjælpes, hvor har man rigeligt at se til 

osv. 

Pilotprojektet er endnu ikke helt afsluttet, men afslutning er aftalt til at være i januar 2020, Flere grupper mangler det sidste 

besøg og derefter evaluering, som skal deles. Vi skal også have en opfølgning/evaluering på et KR-Møde. 

 

4. Andre ting: 

a. Nye ledere /hæfte / kampagne: Kunne vi lave en introfolder til ledere? BB undersøger om KFUM-Spejderne har materiale og så 

taler vi med KomIt om det. JK tager opgaven. (KFUM-Spejderne har desværre ikke noget) 

b. Samværsværdier 

Skal vi genlæse samværsværdierne? På mange måder er samværsværdierne stadig fine, men den sidste del om sociale medier 

skal opdateres. Mindre nye ændringer mener vi kan konsekvensrettes i forhold til gældende lovgivning i vores værdier, så vi 

ikke skal lave mange ændringer igen til Førerstævne 2020. 

Det  blev diskuteret i KR hvordan formuleringen omkring alkohol skulle forstås og om der er brug for en præcisering af 
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indholdet. Spørgsmål der blev bragt op var om der til den officielle del af jubilæumsreceptionen til næste sommer kan serveres 

et glas vin, og om det var muligt at undgå alkoholservering på  næste Førerstævne hvis der er andre end vores korps på 

Ungdomsøen? Og skal der tilføjes noget til vores samværsværdier om andre ting? Vi skal efterleve det der står og bruge 

snakken, så vi forstår det samme. Vi skal have debatten igen og forventningsafstemme når Førerstævne projekt-udvalget er 

sat. 

c. Gavepolitik info rundsendes til KR efter mødet og vedtages via mail. 

 

5. Kalender 

○ 26. okt.: Aarhus kreds 75-års fødselsdag: MW og CF deltager. HB repræsenterer KR 

○ 26. okt.: DSS korpsrådsmøde, Tydal: Johnny Worum og IB deltager 

○ 12. nov.: FU-møde 

○ 15.-17. nov.: DDS Korpsrådsmøde: MN + JK deltager 

○ 16. nov.: Kredsinspirationsdag i Regstrup: MN m.fl deltager 

○ 16. nov.: LK2: AO+CF deltager 

○ 26. nov.: KR-møde, Meet 

○ 30.-1. dec.: DUF-delegeretmøde Nyborg Strand – Delegation eftersøges 

○ 14. dec.: FU-møde 

 

6. Evt. 

a. Booking system til Øksedal - BB har undersøgt bookingsystem muligheder- rundsendes til KR som mail 

b. Gl. fotos fundet på Gl. Gugvej - MW sender alt til Tølløse i en beskyttende plastikkasse. 
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