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Indledning 
Kære Førerstævnedeltager 
  
Vi havde glædet os til at se jer alle på Ungdomsøen i april. Men i år blev det meget tydeligt, 
at vi lever i en globaliseret verden. Covid-19 ramte også Danmark. Meget gik i stå, endnu 
mere lukkede ned. I vores spejderkorps lukkede vi hverken ned, eller gik i stå. Som spejdere 
brugte vi tiden på at finde nye måder at lave spejderarbejde på.  
  
Førerstævnet i år bliver derfor også afholdt på en ny måde. For selvom Danmark så småt er 
ved at åbne op igen, bliver vi stadig nødt til at have respekt for de mennesker der har brug 
for, at vi passer på. Derfor samles vi i år ikke ét sted fysisk, men ét sted online – og fire 
steder rundt om i landet. På den måde sikrer vi, at vi minimerer risikoen for smitte, og at vi 
overholder sundhedsmyndighedernes retningslinjer. 
  
I Korpsrådet glæder vi os til en dag der står i demokratiets tegn, og vi glæder os til endnu 
engang at lufte de turkise tørklæder, sammen med Jer. 
  
Årets Førerstævne har temaet “Respekt for forskellighed og hinanden”, og som I ved er 
“Respekt” den anden værdi beskrevet som grundlag for vores strategi. Vi er stadigvæk 
meget begejstrede for, hvor godt at I har taget imod strategien og bruger både termer i 
værdier og pejlemærker i Jeres daglige arbejde. Vi kan se, at værdierne bag strategien er 
ved at grundfæste sig, og dermed forhåbentligt også er med til at gøre det lettere for Jer i 
kredsene at beskrive hvad Baptistspejdere står for. 
  
I en øvelse, blev en gruppe på 20 personer sat til at forklare hvad de lagde i ordet “respekt”. 
Der kom næsten 100 forskellige ord på hvad ordet stod for, hvilket viser at der ligger utrolig 
meget i ordet. Den danske ordbog forklarer ordet som “anerkendelse af nogens eller nogets 
værdi, status, vigtighed, berettigelse el.lign.”. Dette mener vi bestemt også gælder for vores 
spejderarbejde, hvor vi lærer at have respekt for hinandens værdier, og at vi har respekt for 
forskelligheder i vores korps. 
  
Førerstævnet i år bliver anderledes end vi plejer. Vi skal igennem de sædvanlige punkter 
med regnskab, budget, valg og indkomne forslag. Vi skal gøre det sammen, imens vi er 
adskilte. Der ligger et stort arbejde bag os, og vi kunne ikke have løst det selv.  
  
Der skal lyde en stor tak til korpsets Kommunikations- og IT-udvalg og til 
Førerstævne-projektgruppen, som har været klar til at finde nye løsninger, i en tid der har 
krævet stor omstillingsparathed.  
 
Velkommen til Sæsing, Aalborg, Holbæk og Herlev. Velkommen til årets Førerstævne. 
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Program 
09.00-9.45: Check-in og kaffe 
09.45-10.00: Velkomst og andagt 
10.00-12.30: Forretningsmøde 
12.30-13.30: Frokost 
13.30-14.30: Workshop om spejdermetoden v. Lise og Alberte 
14.30-15.15: Forretningsmøde 
15.15-15.30: Kaffepause 
15.30-16.45: Forretningsmøde 
16.45-17.00: Afslutning 
 
 

Dagsorden for Førerstævnet 2020 
I henhold til Førerstævnets forretningsorden og korpsets vedtægter 
 

1. Konstituering 
A. Valg af dirigenter 
B. Valg af referenter 
C. Valg af stemmetællere 
D. Opgørelse over stemmeberettigede 

2. Forretningsorden 
3. Korpsets beretning. Fremlæggelse og debat 
4. Regnskab 2019 
5. Valg 

A. Valg af spejderchef og vicespejderchef 
B. Valg af korpskasserer 
C. Valg af syv menige medlemmer til Korpsrådet 

6. Behandling af indkomne forslag 
7. Budget 

A. Korrigeret budget 2020 
B. Budget 2021 
C. Fastsættelse af korpskontingent 

8. Næste Førerstævne  
9. Eventuelt 
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Forretningsorden for Førerstævnet 2020 
 

1. Indkaldelse 
Førerstævne afholdes 1 gang årligt jf. vedtægternes § 12. Førerstævnet er korpsets 
øverste myndighed. 
Førerstævnet indkaldes af Korpsrådet gennem Korpsnyt og skal være bekendtgjort 
senest 2 måneder før Førerstævnet med angivelse af dato og tidsramme. 
Dagsorden for Førerstævnets forretningsmøde og fremsatte forslag, der skal til 
behandling på Førerstævnet, skal være offentliggjort senest 3 uger før Førerstævnet. 
Indkaldelse til Førerstævne og dagsorden for forretningsmødet udarbejdes af 
Korpsrådet. 

 
2. Dagsorden for forretningsmødet 

Dagsordenen for forretningsmødet skal som minimum indeholde følgende punkter: 
1. Konstituering (valg af dirigenter, referenter, stemmeudvalg m.v.) 
2. Korpsets beretning, forelæggelse og debat. 
3. Godkendelse af regnskab. 
4. Valg. 
5. Behandling af indkomne forslag. 
6. Forelæggelse og godkendelse af budget, herunder fastsættelse af 

korpskontingent. 
7. Næste Førerstævne. 

 
3. Dirigenter for forretningsmødet 

Førerstævnets forretningsmøde ledes af en eller flere dirigenter, der vælges efter 
indstilling fra Korpsrådet. Dirigenterne er forretningsmødets højeste myndighed og 
skal lede forretningsmødet i henhold til den godkendte dagsorden. 
Dirigenterne alene er beføjet til at træffe beslutninger om forretningsmødets afvikling 
og afstemningsprocedurer og sikre at forretningsmødet afvikles i god ro og orden. 

 
4. Referenter 

Referenterne vælges af forretningsmødet efter indstilling fra Korpsrådet. Referatet 
skal underskrives af spejderchef, vicespejderchef, korpsrådsformand og dirigenter og 
skal offentliggøres snarest muligt efter Førerstævnet til korpsets førere. 
Referatet betragtes som godkendt af Korpsrådet, såfremt der senest 1 måned efter 
offentliggørelsen ikke er indsendt indsigelser til Korpsrådets formand. Eventuelle 
tvivlsspørgsmål afgøres af Korpsrådet på førstkommende møde og offentliggøres 
umiddelbart derefter. 
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5. Valg af stemmeudvalg 
Stemmeudvalget vælges efter forslag fra forretningsmødet. Såfremt der 
kun foreslås det antal kandidater, der skal vælges, er disse automatisk valgt. 
Korpskassereren er formand for stemmeudvalget. 

 
6. Korpsets beretning 

Beretningen skal være offentliggjort forud for Førerstævnet og skal indeholde en bred 
orientering om arbejdet i det forløbne år. Beretningen skal efter at være forelagt til 
debat godkendes af Førerstævnet. 

 
7. Valg til korpsråd 

Ved Førerstævnets konstituering meddeles navne på hidtil opstillede kandidater. 
Yderligere kandidater vil kunne anmeldes indtil lørdag kl. 13.00 til et 
korpsrådsmedlem. Tilsagn fra den/de opstillede kandidater skal indhentes af 
opstilleren. 
Valget foregår skriftligt, og valg opnås ved almindelig stemmeflerhed blandt de 
opstillede kandidater. 

 
8. Økonomi 

Korpsrådet følger korpsets økonomi og er overfor Førerstævnet ansvarlig for, at 
korpsets midler anvendes i henhold til det godkendte budget. 
Regnskabet skal godkendes af Førerstævnet. 
Korpsrådet fremlægger forslag til budget for de kommende 2 år til Førerstævnets 
godkendelse. 

  
9. Ændringer i forretningsordenen 

Ændringer eller tilføjelser til denne forretningsorden kan kun ske, når et flertal blandt 
Førerstævnets stemmeberettigede deltagere stemmer herfor. 
Denne forretningsorden er gældende for Førerstævnets forretningsmøde indtil 
eventuelle ændringer eller ny forretningsorden er godkendt af Førerstævnets 
forretningsmøde. 

 
Indstilles til vedtagelse på Førerstævnet d. 20. juni 2020 
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Korpsets beretning 2019 
Baptistspejdernes værdier bygger på Ansvar, Respekt og Mod. Det var den formulering, som 
blev lavet, da korpsets strategi, for at styrke korpset, blev lavet tilbage i 2018. Samtidigt satte 
vi visionen, at give styrke til at gøre en forskel igennem missionen om at udvikle robuste 
mennesker gennem udfordringer, friluftsliv og sunde fællesskaber. Disse vigtige værdier og 
missioner har præget Baptistspejdernes 2019. 
 
Nye tiltag i 2019 
Korpsrådets fokus har i 2019 været rettet mod at understøtte kredsene i at udvikle sig. 
Første tiltag var at igangsætte tre pilotkredsforløb, hvor Herlev, Aarhus og Vejgaard kredse 
fik muligheden for at arbejde mere koncentreret med at styrke arbejdet og komme bredere 
ud i kredsenes nærområder. Dette gjorde at kredsene fik sat lidt form på, hvad de skulle 
fokusere på, og også fik sat ideer i gang til nye tiltag. Samtidigt har Korpsrådet også været 
rundt og besøge flere kredse, for at høre om, hvordan de arbejder med at styrke deres 
arbejde. Det har givet en masse gode input til det videre arbejde med at styrke kredsene, og 
det er med stor glæde vi ser, at spejderarbejdet vokser, blandt andet på Nørrebro, hvor der 
nu næsten er 50 medlemmer og i Vejgaard, hvor der blandt andet er oprettet familiespejd og 
en ny tropspatrulje. 
 
Det næste tiltag var at igangsætte et forløb med at forny korpsets programmateriale. Det 
nuværende system kunne sidste år fejre 20 års jubilæum og tiden var kommet til at give ny 
inspiration. Med tanke på korpsets størrelse og kræfter til at bære det, tog Korpsrådet to 
centrale beslutninger: Først, så vi på hvordan vi kunne gøre et nutidigt arbejdsstof fra et 
andet korps til vores. Samtidig foreslog vi, til Førerstævnet, at halvdelen af provenuet fra 
salget af kontoret på Gl Gugvej skulle bruges på at have to studentermedarbejdere til at 
implementere programmaterialet. To store beslutninger som Korpsrådet lagde frem for at 
styrke kredsene. 
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Som den anden del af strategien, arbejdede Korpsrådet også på, at skabe 
rammerne for at korpset kan samles og dyrke fællesskabet. Første tiltag blev det første 
Baptistspejderevent lavet i samarbejde med Odense Zoo. Et spændende samarbejde, som 
også blev taget godt i mod i kredsene på trods af lidt begyndervanskeligheder med 
konceptet, som giver plads til forbedringer. Ud over dette, blev der nedsat et 
Centerlejrudvalg, som igennem året har arbejdet på at få et Centerlejrkoncept til Øksedal på 
plads. Oprindeligt skulle det havde været klar til sommeren i 2020 men måtte grundet 
Corona krisen udskydes til 2021. 
 

 
 
Korpskontor og butik 
I løbet af 2019 modnedes vores samarbejde med KFUM-Spejderne om den fælles 
administration. Vi er nu en fast del af kontorets arbejde, hvilket også kom til udtryk, da vi 
satte studentermedarbejderstillingerne op i samarbejde med kontoret. Derudover gjorde 
samarbejdet, at vi fik fundet en endelig løsning på vores korpsbutik, idet KFUM-Spejderne 
også understøttede os i at få en aftale med deres webbutik 55͒Nord. Dermed kunne vi i 
sensommeren starte det samarbejde op og få den sidste ting afsluttet fra lukningen af vores 
gamle kontor i Aalborg.  
 
Øksedal 
Udvikling og vedligehold har været på programmet for Øksedal. Udviklingen bestod i første 
omgang i at planere et nyt området til aktiviteter bag ved søen og lejrkirken. Ud over dette 
har Korpsrådet nedsat en projektgruppe, der arbejder med at gøre Øksedal endnu mere 
attraktiv for besøgene, efter at vi på Førerstævnet blev enige om, at bruge den anden 
halvdel af provenuet fra salg af kontoret i Aalborg, til udvikling af Øksedal. Derudover har der 
været fokus på vedligehold, og der har været afholdt mange arbejdsweekender, hvor der er 
blevet knoklet for at vedligeholde stedet, så det til stadighed fremstår flot.  
 
Udvalgsarbejde ind i korpset 
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Der har også været fuld gang i Udvalget for Førertræning, hvor der blandt andet er 
blevet arbejdet med at sikre de gode instruktører til træningerne. Som et nyt tiltag, 
blev der afholdt en træning for erfarne ledere i efteråret. Rolandlejren blev desværre aflyst, 
men heldigvis er Brownsea stadig en velbesøgt træning. Vi skal huske at skubbe til vores 
spejdere for at tilmelde sig, for det er så vigtigt at de oplever fællesskabet og udfordringerne 
i at deltage i en patruljeførertræning. 
 
I kommunikationsudvalget har 2019 budt på flere ting. Retro trøjen SCOUT Style blev 
relanceret til Førerstævnet med stor succes. Der er blevet arbejdet på kommunikationen til 
Centerlejren og omkring 90 års jubilæet i 2020, samt på at styrke formidlingen både internt 
og eksternt i korpset. Derfor har et nyt korpsnyt også set dagens lys med fokus på at ramme 
alle medlemmer.  
 
Der er også igen i år blevet afholdt Jota/Joti arrangement på Sjælland, med deltagere fra 
mange korps. Der er ambitioner om at få et tilsvarende arrangement i Jylland sat op. Så 
Jota/Joti arrangementet bliver ved med at udvikles, så det fortsat er et stærkt tilbud til vores 
spejdere i alle aldersgrupper. 
 
Internationalt Udvalg har både arbejdet med at få det internationale arbejde ud til kredsene 
igennem programpatruljen for internationalt arbejdsstof. Samtidigt var 2019 også Jamborette 
år, hvor 45.000 spejdere mødtes på lejr i USA. Det var igen med en flot stor deltagelse af 
Baptistspejdere, der kunne opleve suset af at være en del af en verdensomspændende 
bevægelse. Og sidst, men ikke mindst, har udvalget bidraget stærkt til arbejdet i de to 
danske fællesorganisationer Danish Scout Council og Pigespejdernes Fællesråd i Danmark, 
ikke mindst på Europakonferencen i Kroatien, hvor både WAGGGS og WOSM Europa 
organisationerne var samlet. 
 
YEGO har været inde i en afslutningsfase med deres projekt. I starten af 2019 var de to 
ungdomsledere Louise og Rebekka i Rwanda for at drive partnerskabsprojektet med vores 
partner i den Rwandiske baptist ungdomsorganisation AEBR Youth. Projektet har handlet 
om at give unge ugifte mødre tro på, at de kan danne deres egen fremtid og samtidigt 
arbejde med samfundet omkring dem, så de inkluderes i samfundet. Efteråret har 
efterfølgende været brugt på at se fremad og finde ud af, hvad det næste skridt i 
partnerskabet skal være. 
 
Arbejdet mellem spejderkorpsene i Danmark 
Spejderbevægelsen i Danmark er på mange måder i en brydningstid. Der er ikke længere 
korpslejre, men i stedet Spejdernes Lejr, som samler alle Danmarks Spejdere. Der bliver 
givet penge fra store fonde til fælles tiltag, så som Ungdomsøen, ud fra devisen om at 
spejderideen ikke kommer an på korps, men handler om en fælles bevægelse. Derfor er vi 
også stolte af at være en del af Spejderne på Folkemødet, og vi var stolte af at være med til 
at åbne Ungdomsøen i 2019. Samtidigt har Spejderne også betydet, at der er kommet mere 
sparring mellem korpsledelserne, som også giver inspiration til løsninger på fælles 
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udfordringer som også kredsene får gavn af, når der afholdes fælles kreds- og 
gruppeledelseskonference i 2021. 
 
Stor tak 
Med alle de ting som nu er listet op, er det også klart, at der er mange, der yder en stor 
indsats for korpset. Fra Korpsrådet skal der lyde en stor tak til alle, som bidrager enten i 
kredse med det ugentlige arbejde, i arbejdsgrupper eller udvalg under korpset, er udpeget til 
en post på vegne af korpset eller sidder i Korpsrådet og er med til at sætte retningen for 
korpset. Uden frivillige som brænder for korpset ville der ingenting være, så tak for jeres 
begejstring for at arbejde for korpset! En særlig tak skal lyde til Majvi Weiss, som desværre 
valgte at udtræde af Korpsrådet og dermed som vicespejderchef ved udgangen af 2019. Det 
er en vigtig og helt central rolle, som Majvi har varetaget igennem de sidste 3½ år og som 
har krævet en hel del at udfylde. Også et særligt tak til det afgående Korpsråd, hvoraf flere 
stopper til Førerstævnet. Det har været en helt utrolig god og produktiv patrulje og en ære at 
få lov til at lede.  
 
Fremtiden 
Oprindeligt var planen at vi skulle havde været samlet på Ungdomsøen og brugt de unikke 
rammer til at starte snakken om hvad korpset skal fokusere på i fremtiden, så 90 års jubilæet 
ikke bliver en slutning men et skridt på rejsen for vores korps. Når vi nu samles forskellige 
steder i stedet, vil vi ikke nå så langt i den snak, men det gør det ikke mindre vigtigt! Derfor 
glæder vi os til at arbejde sammen med det nye Korpsråd om at få styrket vores korps og 
igangsætte den vigtige samtale om fremtiden.  For som vores vision siger, ønsker vi at give 
styrke til at gøre en forskel, så lad os finde den bedste måde at gøre dette på -  sammen! 
 
Spejderhilsen 
Jakob og Mikkel 
Spejderchefer  
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Indkomne forslag 
Der var ved fristens udløb ikke indkommet nogen forslag til Førerstævnets beslutning. 

 

Valg til korpsråd 
Der er i år valg til Korpsrådet, hvor der både skal vælges en spejderchef og en 
vicespejderchef, en korpskasserer og syv menige medlemmer blandt korpsets medlemmer. 
Som noget nyt i år skal der ikke vælges en korpsrådsformand direkte, da denne nu vælges 
blandt Korpsrådets midte efter valget. 
 
Korpsrådet 
Korpsrådet er korpsets "bestyrelse" og styrer korpset som organisation mellem 
generalforsamlingerne (Førerstævnerne). Derfor er arbejdet i Korpsrådet af strategisk 
karakter, hvor der skal tænkes langsigtet og i rammer og strukturer for hele korpset og ikke 
kun i direkte udførende opgaver. I betragtning af korpsets størrelse vil der dog også løses 
opgaver i Korpsrådet, hvor man kan være direkte kontaktperson til udførende udvalg og 
projektgrupper. Ofte vil man også skulle ud at finde folk til at løse opgaver, som 
Førerstævnet eller Korpsrådet har besluttet. Ansvaret for det fælleskorpslige samarbejde 
ligger også i Korpsrådet ved at udpege kompetente repræsentanter til fællesråd og 
fælleskorpslige bestyrelser og arbejdsgrupper.  

Danske Baptisters Spejderkorps | Korpskontoret | 

Wagnersvej 33| 2450 København SV | +45 98 16 62 50 | dbs@dbs.dk  

 

10 

mailto:dbs@dbs.dk


 

 
Omfang af arbejdet i Korpsrådet 
Som korpsrådsmedlem forventes det, at man deltager aktivt i Korpsrådsmøder (KR-møder), 
Førerstævne og Dialogdag. Dette er fordelt over egentlige KR-møder, møder på 
fællesudvalgsweekend med resten af korpsets udvalg, møde på Spejdernes årsmøder og 
Førerstævnet, forventet ca 5 mødeweekender om året plus Førerstævnet, samt yderligere et 
par Google-Meet-møder med Korpsrådet. Derudover er Korpsrådet organiseret i 
styregrupper efter ansvarsområder. Man vil være medlem af 1 eller 2 styregrupper afhængigt 
af hvad man ønsker og man er selv med til at bestemme mødefrekvensen her. 
Et typisk KR-mødeår ser således ud: 

● Maj: KR-møde og udvalgsweekend på Øksedal 
● Juni: KR-møde på Google Meet 
● September: Spejdernes sensommermøde og KR-møde på Houens Odde 
● Oktober: Fællesudvalgsweekend og KR-møde på Øksedal 
● November: KR-møde på Google Meet 
● Januar: Dialogdag 
● Januar/februar:  Fællesmøde med BiD og BBU og KR-møde 
● Marts: Spejdernes Årsmøde og KR-møde på Houens Odde 
● April/maj: Førerstævne 

 
Styregruppefordeling  
De 10 medlemmer af Korpsrådet er inddelt i styregrupper, alle med reference til Korpsrådet. 
Grupperne er sammensat efter medlemmernes mål og ønske for arbejdet i Korpsrådet. Der 
er 3-5 tilknyttet hver gruppe. Gruppen er samtidig kontakt til udvalg og/eller 
samarbejdspartnere.  
Formålet med strukturen:  

● kontinuitet (for den 2 årige valgperiode) 
● fordele arbejdsbyrden i Korpsrådet og målrette indsatsen for det enkelte 

Korpsrådsmedlem 
● bedre oplæg til Korpsrådsmøderne (emner til orientering, debat, beslutninger) 
● sikre der er en rød tråd igennem arbejdet  

  
De nuværende fem styregrupper:  

● Forretningsudvalget - daglig drift og ledelse 
● Partnerskab - Kontakt til eksterne relationer og YEGO 
● Engagement- Førerstævne, Dialogdag og andre events, kontakt til FTU og Joti  
● Økonomi – Regnskab, budget, statistik, medlemsregistrering samt kontakt til Øksedal 

udvalget.  
● Strategi – Udvikling af korpset samt kontakt til KomIT.  

  
Har du spørgsmål til arbejdet i Korpsrådet er du altid velkommen til at kontakte et af 
medlemmerne, eller sende en mail til hele Korpsrådet på kr@dbs.dk. 
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Førerstævne 2021 
Korpsrådet indstiller, at Førerstævne 2021 afholdes i weekenden d. 17.-18. april 2021 på 
Ungdomsøen. 
 
Korpsrådet indstiller til, at der nedsættes en projektgruppe til at planlægge Førerstævnet i et 
samarbejde med Korpsrådet. 

 

Vedtægter relevant for Førerstævnet 
§ 12. Førerstævnet 

Stk 1. Korpsets øverste myndighed er Førerstævnet, der afholdes en gang om året, 
hvor alle medlemmer har adgang og stemmeret. Medlemmer under 15 år skal 
repræsenteres af forælder eller værge. 
Stk 2. Hver stemmeberettiget deltager på Førerstævnet repræsenterer én stemme. 
Et medlem kan ikke samtidig repræsentere sig selv og andre medlemmer, herunder 
medlemmer under 15 år. 
Stk 3. Førerstævnets formål er: 

a.  Ved forhandlinger at tage stilling til forslag vedrørende korpsets arbejde. 
b.  Gennem foredrag, instruktioner, samtaler og lignende at dygtiggøre 
deltagerne i spejderarbejdet med korpsets formål for øje. 

Stk 4. Dagsorden for Førerstævnets forretningsmøde skal bl.a. indeholde: 
a.  Forelæggelse af korpsets beretning. 
b.  Forelæggelse af årsregnskab. 
c.   Valg til Korpsrådet (hvert andet år). Dog med mulighed for suppleringsvalg 
mellem valgperioden. 
d.  Godkendelse af budget, herunder fastsættelse af kontingent. 
e.  Behandling af indkomne forslag. 

Stk 5. Forslag til Førerstævnets behandling kan indgives af Korpsråd, kredse og 
divisioner eller mindst seks førere i forening. Forslag skal være indsendt til 
Korpsrådet via korpskontoret jf. § 17, stk. 2, senest to måneder før Førerstævnet. 
Stk 6. Beslutninger på Førerstævnet sker ved simpelt flertal, hvor ikke særlige regler 
er fastsat i vedtægten. Afstemningen foretages skriftligt, såfremt to af Førerstævnets 
stemmeberettigede deltagere fremsætter ønske herom, eller når dirigenterne 
bestemmer det. 
Stk 7. På Førerstævnet kan beslutninger kun tages om de forslag, der har været 
optaget på dagsordenen. Ændringsforslag kan dog fremsættes og behandles på 
Førerstævnet. 
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Stk 8. Hvor intet andet er fastsat, drager Korpsrådet omsorg for udførelse 
af Førerstævnets beslutninger. 
Stk 9. Førerstævnet kan ved forretningsorden fastætte nærmere regler for 
forretningsmødets afvikling. 

§ 13. Korpsrådet 
Stk 1. Korpset ledes under ansvar over for Førerstævnet af et Korpsråd som eneste 
beslutningsberettigende organ mellem førerstævnerne. 
Stk 2. Korpsrådet består af 10 medlemmer: Korpsrådsformand, spejderchef, 
vicespejderchef, korpskasserer og seks medlemmer. 
Stk 3. Korpsrådet nedsætter et forretningsudvalg til at lede det dagslige arbejde 
mellem korpsrådsmøderne. Korpsrådet kan delegere sine beføjelser til 
Forretningsudvalget. 
Stk 4. Korpsrådets medlemmer kan ikke lade sig repræsentere af suppleanter. 
Stk 5. Kun medlemmer af korpset er valgbare til Korpsrådet. Såfremt medlemmer 
under 15 år ønsker at stille op til Korpsrådet skal de lade sig repræsentere af en 
forælder eller værge. 

§ 14. Korpsrådets opgaver 
Stk 1. Varetagelse af korpsets interesser udadtil og styrkelse af fællesskabet med 
Baptistkirken i Danmark, med øvrige spejderkorps i ind- og udland, samt i øvrigt med 
organisationer med hvilke, der findes interessefællesskab. 
Stk 2. Sikre rammerne for korpsets arrangementer (Førerstævner, førertræninger, 
internationalt arbejde, kommunikation mv.). 
Stk 3. Udarbejdelse og behandling af forslag til Førerstævnet vedrørende korpset 
arbejde. 
Stk 4. Sikre at der er tidssvarende arbejdsstof til kredsene. 
Stk 5. Ansættelse og afskedigelse af korpsets ansatte, herunder fastsættelse af 
arbejdsområder, aflønning mv. 
Stk 6. Fordeling af korpsets arbejde mellem korpskontor, korpskonsulenter mv. 
Stk 7. Korpsrådet nedsætter udvalg og udpeger formænd og øvrige medlemmer til 
disse. Hvert udvalg udstyres med et kommissorium. Der bør tilstræbes, at højst 2/3 af 
et udvalg er af samme køn. 
Stk 8. Der skal annonceres efter medlemmer til alle korpsrådsnedsatte udvalg. 
Stk 9. Valg af repræsentanter til bestyrelser, udvalg, råd mv. hvor korpset lader sig 
repræsentere. 
Stk 10.  Udpegning af International Commissioner (PFD) og Vice International 
Commissioner (DSC). 
Stk 11.  Korpsrådet fastsætter i øvrigt selv sin forretningsorden. 

§ 15. Valg til korpsrådet 
Stk 1. Der vælges hvert andet år på Førerstævnet en spejderchef og en 
vicespejderchef, der bør være af hvert sit køn. Genvalg kan finde sted. De opstillede 
kandidater, der ved afstemningen opnår over halvdelen af de afgivne stemmer, er 
valgt. Såfremt der ikke opnås valg til den ene eller begge poster, foretages valg 
blandt de kandidater, der ved første afstemning har opnået mindst 10 stemmer til den 
pågældende post. Almindeligt stemmeflertal er afgørende. 
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Stk 2. Der vælges ligeledes hvert andet år korpskasserer og syv menige 
medlemmer. Korpsrådet vælger korpsrådsformanden blandt sin midte. 
Stk 3. Valgene foregår skriftligt og foretages på lige år, og alle valg gælder for to år, 
jf. dog stk. 6. 
Stk 4. Bliver en af posterne som spejderchef eller vicespejderchef ledige i 
funktionsperioden konstituerer Korpsrådet ud af sin midte en ny spejderchef eller 
vicespejderchef indtil næste Førerstævne. 
Stk 5. Bliver posten som korpskasserer ledig i funktionsperioden, konstituerer 
Korpsrådet en ny korpskasserer indtil næste Førerstævne. Vælges der ikke en 
korpskasserer på Førerstævnet, kan Korpsrådet konstituere en ny korpskasserer 
indtil næste Førerstævne. 
Stk 6. Vælges der ikke et helt korpsråd, foretages suppleringsvalg på det 
efterfølgende Førerstævne. Valgperioden er et år. 

§ 18. Økonomi 
Stk 1. Korpsrådet skal overfor Førerstævnet aflægge driftsregnskab og balance. 
Stk 2. Korpsets regnskab føres af korpskassereren. 
Stk 3. Korpsets regnskabsår er kalenderåret. 
Stk 4. Korpsets regnskab skal revideres af en registreret eller statsautoriseret 
revisor, der vælges af Korpsrådet. 
Stk 5. Der betales et årligt korpskontingent for hvert korpsmedlem (inkl. førere). 
Kontingentets størrelse fastsættes af Førerstævnet efter indstilling fra Korpsrådet. 
Kontingentet opkræves af kredsene, der hæfter for beløbet over for korpset. 
Kontingentet fra medlemmer af Korpsgruppen opkræves af Korpskontoret. 
Stk 6. Korpsrådet har den bevilligende myndighed i henhold til det på Førerstævnet 
godkendte budget. 

§ 20. Vedtægtsændringer 
Stk 1. Tilføjelser eller ændringer af korpsvedtægten for Danske Baptisters 
Spejderkorps kan kun finde sted, når mindst 2/3 af de stemmeberettigede ved et 
Førerstævne stemme herfor. 
Stk 2. Forslag til vedtægtsændringer skal følge § 12 stk. 5. Desuden skal det være 
offentliggjort senest 14 dage inden Førerstævnet. 
Stk 3. Det påhviler alene forslagsstilleren at drage omsorg for offentliggørelsen af 
forslag til ændringer eller tilføjelser til korpsvedtægten. Offentliggørelsen skal finde 
sted på en sådan måde, at alle kredse, divisioner og korpsrådsmedlemmer bliver 
bekendt med forslaget. 
Stk 4. Såfremt intet andet er angivet, træder vedtagne forslag i kraft umiddelbart 
efter Førerstævnet. 

 
Korpsets fulde vedtægter kan findes her: 
https://baptistspejder.dk/DocumentDatabase/vedtaegter-2019/  
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Praktiske oplysninger 
 
Motto 
Respekt for forskelligheder og hinanden 
 
Sted og adresse 
Førerstævnet afholdes følgende steder: 

● Kirken i Kulturcenter Vendsyssel, Sæby Landevej 417, Sæsing, 9830 Tårs 
● Bethelkirken, Niels Ebbesensgade 14, 9000 Aalborg 
● Kløvermarkskirken, Kløvermarksvej 7, 4300 Holbæk 
● Korskirken, Herlev Hovedgade 42-44, 2730 Herlev 

 
Tid 
Førerstævnet afholdes lørdag d. 20. juni kl. 9.00-17.00. 
 
Mødeform 
Førerstævnet vil blive afholdt på fire lokationer med video-link imellem. 
Førerstævnet bliver anderledes end andre år, men der vil stadig være fokus på den gode 
debat og demokratiet. 
Afstemninger vil foregå på hver lokation ved små stemmeudvalg, der er en del af et større 
fælles stemmeudvalg med korpskasseren som formand. 
 
Maden. 
Der vil være frokost, eftermiddagskaffe og -kage og forfriskninger til alle deltagere. Hvis man 
har brug for special-kost, så skal man venligst medbringe mad selv. 
 
Corona-tiltag 
Førerstævnet vil overholde alle de til den tids gældende restriktioner ift. corona-situationen. 
Der vil være mulighed for håndvask og håndsprit, og taget højde for afstandskrav. 
 
Sekretariat 
Projektgruppen: fst@dbs.dk  
Kontakt til KR: Annette Olesen, aolesen@dbs.dk  
Korpskontoret: dbs@dbs.dk  
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