Referat af KR-møde d. 26. marts 2020
Deltagere: Mikkel Nilsson (MN), Jakob Andersen Kjærside (JK), Sanne Lund Sørensen (SL), Connie
Schneider (CS), Annette Olesen (AO), Inge Burmeister (IB), Sarah Basnov (SB), Charlotte Friis (CF)
og Helene Bolvig (HB)
1. Kredsenes arbejde i en corona-tid
Hvordan bibeholder vi vores spejderfællesskaber? Skabe platforme for at mødes på andre
måder end til spejdermøderne?
Astrid, Lise og Alberte har taget godt fat i KarantæneSpejd og lægger en aktivitet op om dagen
på hjemmesiden, som meget gerne må deles i spejderkredsene.
Kunne vores udvalg tilbyde online-kurset ift. nogle relevante ting + evt. også i Medlemsservice.
JJ tager fat i udvalgene.
a. Den gode historie, jf. Annettes mail
Kunne vi finde på et format, hvor vi kan få kredsene til at fortælle de gode historier der
er sket i korpset fra 2005 og frem fx. i ugebladsformat?
AO sætter noget igang og taler med KomIT om idéen.
2. KR-weekend i maj (udvalgsweekend) + valg til udvalg
a. Indhold
Weekenden skal bruges på at kigge på kommissorier med de nuværende udvalg,
derunder også evaluere arbejdet i udvalget.
Udvalg skal inviteres til weekenden - også hvis den ender med at blive virtuel. SL
inviterer
Det nuværende KR kan arbejde videre på allerede igangværende projekter, men der
skal ikke opstarte nye i det nuværende KR.
Hvis weekenden bliver virtuelt, så skal der laves en plan, hvor udvalgene bliver
inviteret.
b. Valg til udvalg
Eftersom at Førerstævnet er udskudt, er spørgsmålet om valg til nye udvalg også skal
udskydes da det som udgangspunkt bør være det nye KR der bestemmer hvilke udvalg
korpset har.
Beslutningen om eventuelt at skyde valg til udvalg tages på KR-mødet i april.
Der er som udgangspunkt kun valg til FTU, KomIT og ØKU, da både IU, Joti og Yego
besættes på andre måder.
c. Kommissorier:
Styregrupperne skal tage en snak med udvalgene om, hvordan kommissorierne kan
finpudses til de kommende udvalg.
SL skriver en tekst ift. kommissorier og udvalg, som styregrupperne kan bruge til deres
snak.
3. Førerstævne juni 2020
a. Kommissorium for projektgruppen
U18: Vi mener ikke at det giver mening i denne her omgang.

Kommissoriet er godkendt med rettelserne.
b. Praktik og tilmelding
AO og Korpskontoret sætter en tilmelding op, når vi har budgettet på plads.
SL undersøger, hvornår der senest skal sendes tilmelding ud.
c. Program
Der er forslag om program, hvor der er skåret ind til benet. Program fra kl. 10-17
FU laver program og sender til AO
d. Budget
Projektgruppen har udarbejdet nyt forslag til budget
Fint med en deltagerbetaling på 100 kr. og vi dropper broafgiften.
e. Hæfte
Der kommer en ny plan ud for førerstævnehæftet, når der er en tilmeldingsdato. Der
bliver ikke det store arbejde for KR, men måske mest ift. tilrettelser for KomIT.
f. Valg til KR + konstitueringsmiddag
FU lægger op til at det nye KR spiser en middag sammen efter Førerstævne, for at
konstituere sig selv, så dem der genopstiller, må gerne skrive det i kalenderen.
g. Corona?
Hvis der fortsat er forbud mod at samles efter sommerferien må vi gå i dialog med DUF,
da vi på nuværende tidspunkt ikke må holde førerstævnet virtuelt grundet vores
vedtægter..
4. Centerlejr 2020
IB refererede fra arbejdsgruppens møde, og orienterede om at arbejdsgruppen anbefaling ift.
afholdelse af lejren.
KR vurderede situationen, og vendte de forskellige mulighederne.
KR inviterer alle kredse til et orienteringsmøde torsdag d. 2. april
5. Kalender
a. 21. april på Google Meet
b. Maj-mødet på Øksedal
6. Køb af shelter til Øksedal
a. Vi giver ok til ØKU til at købe den shelter de foreslår.

