
Referat af KR-møde 24.-26. januar 2020 
Øksedal 
 

Tilstede: 
Mikkel Nilsson (MN), Sanne Lund Sørensen (SL), Connie Schneider (CS), Annette Olesen (AO), Sarah Basnov (SB), Helene Bolvig 
Hansen (HB), Charlotte Mejer Friis (CF) og Jakob Andersen Kjærside (JK)  
 
Referent:  
Birgitte Bøje (BB) 

Afbud: 
Inge Burmeister (IB) 

 
Dagsorden: 
 

0. Forberedelse til møde med BiD 
Lørdag skal der snakkes med BiD og BBU om tre emner 

1. Relevansen + indholdet af eventuelle møder med menighederne. 
2. Hvordan fokus på børn og unge kan indtænkes i sommerstævnet 
3. Hvordan vi sikre fokus på børn og unge på den lange bane 

Der skal laves en handlingsplan på tværs af de tre organisationer ift. børne- og ungearbejde 
Det er BiDs ansvar at snakke med de voksne rundt i menighederne og at sætte børn- og unge på agendaen i menighederne. 
Fokus skal være at menighederne skal forstå at det er vigtigt at der er børne- og ungdomsaktiviteter, og at det er menighederne der 
skal sætte børn- og unge på agendaen, da vi er deres fremtid. 
 
Opflg.på BID møde 

● Vi er klar og vil gerne indgå i fællesprojekt med BiD og BBU 
● Vi vil gerne komme ud og italesætte “Hvad kan spejderkorpset gøre for jer og jeres arbejde?”. 
● Der er regionale møder i februar og marts. 
● Udvalg, der arbejder på dette projekt: CF og MN  

 
1. Hurtig bordrunde 

 
2. Formalia 

a. Godkendelse af dagsorden 
Godkendt 

b. Godkendelse af referat fra KR-møde 26. nov. 2019 
Godkendt 

c. Stadfæstelse af godkendelse af konstitueret vicespejderchef 



Godkendt 
 

3. Engagement 
a. Opsamling på Dialogdag 2019 

Generelt gik dialogdagen godt. Der blev foretaget en mundtlig evaluering på dagen, samt sendt en skriftlig ud 
efterfølgenden. Det var glæde over paletten-oplægget. 
Opfølgning til næste år kan kredsene evt. forhøres forud ift. indholdet i dagen, og at der skal være tid til at snakke sammen 
på tværs. 
Det foreslås at det bliver skiftevis to geografisk adskilte dialogdage og en fælles. 

b. Transporttilskud til CL20 
Der er aftalt at der er tilskud til dem der kommer fra sjælland/bornholm til CL20, hvor der er afsat 12.000 kr. Tilskuddet 
fordeles pr. DBS-deltager øst for storebæltsbroen der er tilmeldt lejren ved tilmeldingsdagen, hvorefter pengene bliver 
fordelt. 
SB og IB beskriver proces til kredsene. 

c. Førerstævne: 
i. Fredag: AO finder ud af om og hvornår det giver mening at holde KR-møde ift. færgeafgange 
ii. Alkoholpolitik: Øen har en kiosk, hvor der sælges alkohol. Der skal være et skriv om det i førerstævnehæftet og 

infobrev, hvor der opfordres til at tage snakken i kredsen, 
 

4. Økonomi 
a. Regnskab 2019 blev gennemgået, men der mangler endnu få rettelser. 
b. Budget 2020+2021 blev gennemgået og der blev lavet små korrektioner, hvorefter det blev godkendt. 

i. Lager hos BiD skal flyttes til korpskontoret, så der spares på leje. 
ii. Der sættes penge af til udgivelsen af DBS-palette 
iii. Der sættes penge af til betaling af Medlemsservice, så kredsene endnu ikke pålægges en betaling. I fremtiden skal 

betalingen ske via korpskontingentet. 
iv. Øksedal - der er udarbejdet en plan over renovering af toiletter, men KR ønsker at toiletterne skal være del af en 

større renoveringsplan som udarbejdes. Økonomistyregruppen orienterer ØKU. 
v. Gaver der gavner 2020. Vi fortsætter, da det er nødvendigt i forhold til momskompensation. Samme projekter som 

2019 vælges.  
vi. Førerstævne-indsamling droppes i 2020. 

 
5. FU 

a. Indstilling til repræsentant i Spejdernes bestyrelse 
Connie indtrådte i december 2019 og indstilles også fra årsmødet marts 2020 til 2022. 

b. Medlemsservice - opdatering  
DBS mødes med de andre partnere om videre forløb og MN har mandat til at indgå aftaler på korpsets vegne.  

c. Tværkorpslig førertræning. 
Der var ikke nok tilmeldte til Roland weekender 2020 og derfor aflysning. Der er taget kontakt til KFUM-Spejderne, om man 
kan lave et samarbejde omkring Roland 1 til sommer. Vi afventer svar fra uddannelse.styregr. hos KFUM-Spejderne. Der 
skal laves en vurdering omkring fremtidige roland weekenderne, da vi flere år nu har måtte aflyse. 



d. Forberedelse til Spejdernes Årsmøde  
To bilag er udsendt og Connie gennemgik bilagene. 

e. Børneattester - Vi gennemgik oplæg til nye procedurer, med fornyelse af børneattest hvert 2. år og at alle børneattester skal 
indhentes via MS. 
Tilretninger laves i nyt dokument (BB) og dette lægges på hjemmesiden, når kredsene er informeret. 

f. Førerstævne - Forslag om næste stævne 2021 bliver Rebild efterskole 17.-18. april 2021. Stævnet planlægges som vanligt 
ml. styregr. og KR.  
Hæftet udsendes i år kun ud elektronisk. Ønsker man det fysisk, printes det ud og uddeles til stævnet. 
Kredse skal spørges om de har spejdere der skal hædres med stjerner eller Diamant dolk BB 

g. Udvalg og kommissorier 
Der skal udarbejdes en tidsplan for arbejdet med kommissorierne, som gør at både de afgående udvalg og nye medlemmer 
har mulighed for at komme med input. 
 

6. Partnerskaber 
a. Forberedelse til møde med Yego 

Oplæg til møde og debat med flg. pkt.. 
Hvor stor skal deltagerbetalingen være for Yego-rejser? Vi giver ikke deltagertilskud ligesom vi heller ikke giver til Jamboree. 
Vi giver kun tilskud til staben bag. Vi har brug for en drøftelse med BBU omkring dette. 

7. Andet 
a. Hjertestarter på Øksedal  

Vores ansøgning til Trygfonden om gratis hjertestarter er blevet afslået. Vi beslutter derfor selv at indkøbe hjertestarter med 
skab til udendørs opsætning + plus et service abonnement. 
Der skal desuden bruges en elektriker til installering. AO kontakter ØKU og BB bestiller hjertestarter, når ØKU er klar til det. 
Vi vil modtage en donation fra Oure kreds på 5.000 kr. Det besluttes at disse penge skal bruges som en del af betalingen på 
en hjertestarter.  

b. Bookingsystem på Øksedal - Oplæg om booking systemet “kalender.dk” Vi drøfter fordele og ulemper, kan det ex. øge 
risikoen for indbrud, og fordele ved online booking. Vi aftaler at gå videre med kalender.dk og SLvil  teste i den 30 dages 
testperiode, som er mulig. 

 
8. Kalender 

a. Invitation til Linien Ud Roskilde / Viborg. 
BB sender links og teaser ud til alle kredse og udvalg om Linien ud. 

b. Mødedatoer 2020  FU lægger møder ind 
i. Spejdernes årsmøde 6.-8. marts på Houens Odde 

1. Fredag kl. ca. 18-lørdag kl. 16.30: Årsmøde 
2. Lørdag herefter KR-møde til søndag formiddag møde, afslutning og hygge i KR- vores sidste møde inden 

Førerstævne. 
9. Evt 

a. Evaluering af strategiarbejdet skubbes til næste møde 
b. Datoer for regionale møder med BiD: 

i. 9. marts Herlev MN og SL deltager 



ii. 26.- feb Hjørring - AO deltager?  
iii. 27. feb. Vaarst CMF og AO deltager?  
iv. Når 26. og 27. er afklaret melder MN tilbage til Per BID 

 
 
Referat af andre ting: 
 
Besøg af Lisbeth fra Spejderne.  
Strategi,  budget og Spejdernes kerneopgaver er hovedpunkterne. 
Vi debatterer de mange strategi pkt., som er sat op og mener at det skal forenkles, hvis man virkelig vil rykke noget. 
Hvad skal vores kerneopgaver være? 
 
Besøg af studentermedarbejder Lise  
Siden dialogdag er der set på feedback i forhold til mærker, og så er de begyndt at se på priser til tryk af bøger. De har tænkt at designet 
skal adskille sig fra tidligere, hvorved overgangen måske gøres lettere.  
De vurderer at de har tid til andre opgaver; og et forslag er  - indlæg om Spejdermetoden på Førerstævnet. Studentermedhjælperne har i 
brug for hjælp til at finde materiale omkring korpsets spejdermetode. Det er beskrevet med meget få linier på hjemmesiden eller i 
vedtægter. Det aftales at studentermedhjælperne kommer med et oplæg omkring Spejdermetoden til KR. 
Der ligger oplæg og budget for at oprette ny side på den eksisterende hjemmesiden. De vil gerne kunne vise det frem på Førerstævnet. 


