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Referat: 
 

Dagsordenspunkt 

0. Hurtig bordrunde 

1. Formalia 
a. Godkendelse af referat fra KR-møde 24.-26. januar 2020 

Godkendt 
b. Godkendelse af dagsorden 
c. Godkendt 

2. Evaluering af KR-arbejdet 2018-2020 
KR-arbejdet blev evalueret både ift. det arbejde der er nået de sidste to år, og mere specifikt i arbejdet i styregrupperne. 

3. FU 
a. Førerstævne 

i. Gæstetilmelding: Der er åbnet for tilmelding af gæster, og der forventes at der deltager en håndfuld 
ii. Workshops: Der mangler tekst til førerstævnehæftet ift. workshops. Det skaffes hurtigst muligt (SL). 
iii. Kandidater: KR gennemgik status for kandidater til det kommende KR-valg 

1. Videoer: Alle KR-medlemmer opfordres til at lave en video der både fortæller om hvad de har været med 
til at gennemføre i deres tid i KR, og/eller hvad de tænker der skal ske de næste år. 

iv. Referent og dirigenter 
SL orienterede om referenter og dirigenter. 

v. Der ønskes et indslag om problempirater 



b. Orientering om økonomi vedr. program-stof-bøger 
i. Vi arbejder videre med en løsning, hvor 55graderNord tager sig af produktion og salg. JK har snakken med 

studentermedarbejderne. 
c. Bookingsystem på Øksedal 

i. Vi arbejder videre med kalendersystem.dk. 

4. Engagement 
a. Spørgsmål fra FTU 

i. Spørgsmål vedr. tilmelding hos andre korps via medlemsservice; når der udbydes kurser hos andre korps, så 
kan man ikke vælge at kredsen skal have faktura. Det kan vi ikke gøre noget ved, da hvert korps har hver sin 
økonomi. KR opfordrer kredsene til selv at finde en løsning fx ved hjælp af et kreditkort. 

ii. FTU vil gerne bede om to timer af KR’s tid på maj-weekenden. KR ser på dagsordenen for kommende møde for 
at imødekomme deres ønske. 

5. Økonomi 
a. Orientering om budget og statistik 

Når regnskabet er godkendt af revisor bliver budgettet tilrettet. Vi er faldet i antallet af medlemmer, og lander på lige 
over 600 som kan tælles med til DUF. 

b. Økonomi/depot i Aalborg 
AO rydder op i depotet i Aalborg, og arkiverer det der skal arkiveres. 

6. Strategi 
Strategistyregruppen har lavet en intern evaluering, der er sendt ud til KR til orientering 

7. Partnerskaber 
Der blev orienteret om status for projekt-øksedal: gruppen har været lidt på standby det sidste stykke tid, fordi der mangler lidt 
inspiration til de næste step og grundet anden aktivitet i KR. Der er en konkret idé om udekøkken og aktivitetsområde ved 
Gilwell-hytten, men gruppen ønsker at tage fat i lokale aktører før der tages et valg, for at forsøge at få noget lokal forankring. 
Seneste deltagelse i dialogdagen med en station hvor alle havde mulighed for at komme med input og ideer til projektet. Dog 
var de indkomne forslag på dialogdag meget lavpraktiske, og levede ikke på samme måde op til ambitionen om noget som 
både gavner os selv, men også kunne udmønte i et partnerskab der kunne øge indtægter til Øksedal. Gruppen udarbejder 
beskrivelse af, hvor langt de er nået og hvilke udfordringer gruppen er stødt ind i, samt forslag til at komme videre. 

8. Evt. 
a. Forslag til mødekalender for 2020-2022 

Mødekalenderen vendes i FU og godkendes af kommende KR. 

 


