
Referat af KR-møde tirsdag d. 26. november 2019 
Google Meet 
 

Tilstede: 
Mikkel Nilsson (MN) (deltog i dele af mødet), Sanne Lund Sørensen (SL) (deltog i dele af mødet), 
Connie Schneider (CS), Annette Olesen (AO), Sarah Basnov (SB), Helene Bolvig Hansen (HB), 
Charlotte Mejer Friis (CF) og Jakob Andersen Kjærside (JK) 

Afbud: 
Majvi Weiss (MW) og Inge Burmeister (IB) 

 
 

Dagsordenspunkt 

1. Hurtig bordrunde - nogen der har noget de vil dele? 
Intet at dele 

2. Formalia 
a. Godkendelse af dagsorden 

Dagsorden blev godkendt efter tilføjelse af pkt. 3.b.v 
 

a. Godkendelsen af referat fra KR-møde 5. okt. 2019 
Referatet blev godkendt 

3. Nyt fra styregrupper 
a. FU 

i. Lukning af Oure kreds 
Oure kreds er stoppet fra efterårsferien, men officielt pr. 31/12 2019. Kr. 5.000 er 
doneret til korpset og resten til YEGO. 
 

ii. Medlemsservice; godkendelse af business case og indtrædelse 
Der er opbakning til aftalen og MN kan arbejde videre. Vi afventer, at DDS tiltræder 
aftalen. 
 

iii. Førerstævne (FUs del) 
1. Indkaldelse 

Hjemgang fra kl. 12.00 
SL tilretter indkaldelse og sørger for at det kommer i korpsnyt samt bliver 
sendt til kredse og udvalg i starten af i december. 
 

2. Forslag til tidsplan 
SL vender tidsplan med KomIT og vender om regnskabshæftet skal 
integreres i det samlede hæfte eller ej. 
 



 
iv. IU 

1. Godkendelse af Marc Surrow som vice-IC fra 1. januar 2020 
Godkendt 

 
2. Godkendelse af Natasha Agregaard Nielsen som suppleant i PFD fra dd. 

Godkendt 
 

3. Godkendelse af vedtægter i DSC 
Godkendt 
 

b. Økonomi 
i. Budgetopfølgning 2019 

Budgetopfølgningen ser fin ud indtil videre. 
 

ii. Budget 2020-2021 - første gennemlæsning 
Budgettet for 2020-2021 blev gennemgået af CS. 
 

iii. Priser på Øksedal 
De nye priser godkendes. 
 

iv. Gaver der gavner 
Vi er ca. halvvejs. AO skriver til KomIT og sørger for at det kommer i deres 
nyhedsbrev igen. 
 

v. Korpsbutik: Opfyldning af varer 
55 grader nord supplerer op ved lavvande i beholdning.  
SL kontakter KomIT ift. egne varer. 
 

c. Engagement 
i. Status på Dialogdag 

Alt kører. Der mangler lidt kredse til at stå for workshop 2. 
 

ii. Status på Førerstævne 
1. Unge-forum? 

JK løber med bolden og det sættes i programmet i aktivitet-slottet lørdag 
formiddag. Der følges op på KR-møde i januar 2020. 
 

2. Kommissorium for projektgruppe 
Kommissoriet er godkendt. 
 

3. Program 
Programmet godkendes. 



 
4. Budget 

Der vil blive udarbejdet stævnepris og en endagspris. Budgettet tages op igen 
på KR-møde i januar 2020. 
 

iii. Programstof 
1. Diverse spørgsmål 

a. Hvad er vores spejdermetode og skal den opdateres? 
Vores spejdermetode er den på hjemmesiden og den kører vi efter. 
 

b. Vil vi køre med en eller to bøger? 
En bog af miljømæssige årsager, og ift. at gøre det 
“mindre-spændende” spændende. 
 

c. Kvalitet af bøgerne 
Studentermedarbejdere må gerne komme med et oplæg. 
 

d. Skal korpset give et par sæt bøger til kredsene eller skal de selv 
købe? 
Hvis det kan gå indenfor budgettet. Det skal kigges på igen på 
januarmødet. 
 

e. Skal det udgives løbende eller i en samlet pakke? 
Det må studentermedarbejderne lave en plan for, hvad de foreslår 
giver bedst mulig mening 

 
iv. Event 2021 

1. Er det noget vi vil? Event eller fejde? 
Styregruppen har foreslået at lave en fejde fra januar 2021 til september 2021 
med temaet “Mod”. 
KR siger go for at styregruppen kigger mere på det. 
 

v. Centerlejr 2020 
1. Oplæg til jubilæumsreception 

Invitationslisten blev gennemgået. Udvalget arbejder videre med 
planlægningen. 
 

d. Partnerskaber 
i. Intet nyt 

 

e. Strategi 
i. Intet nyt 



4. Andet 
a. “Nye ledere”-foldere 

Skydes til næste KR-møde. 
 

b. Melding fra De Grønne Pigespejdere om skip af uniform 
JK forsøger at skrive en tekst til Korpsnyt som skal godkendes af KR på mail. 
 

5. Kalender 
a. KR-møde med BiD 

Programmet blev vendt, og bliver tilrettet inden det bliver sendt ud. 
 

b. Afskedsreception for DDS’s spejderchefer torsdag d. 28. nov. kl. 15.30-17.00 
JK deltager, muligvis sammen med MN 
SL skriver en mail til David og Susan og siger tak for samarbejdet. 
 

Evt. 
 

 


