
Light-referat af KR-møde tirsdag d. 21. april kl. 20.30-22.00 
Mikkel Nilsson (MN), Jakob Kjærside (JK), Sanne Lund Sørensen (SL), Connie Schneider (CS), Inge 
Burmeister (IB), Sarah Basnov (SB), Helene Bolvig (HB), Charlotte Mejer Friis (CF) og Annette Olesen 
(AO) 
 

1. Velkommen 
 

2. Formalia 
a. Godkendelse af dagsorden 

Godkendt 
b. Godkendelse af referat af møde d. 12. marts 2020 

Godkendt 
c. Godkendelse af referat af møde d. 26. marts 2020 
d. Godkendt 

 
3. Forberedelse til møde torsdag med kredse 

● Snak med kredsene om, hvordan det går, og hvad de gør for at holde gejsten oppe. 
● Snak om hvad kredsene gør med sommerlejr 
● Status på corona (inkl. spørgeskema fra DUF) og plan for genåbning ude i kredsene 
● Orientering om dato for SL22 

SL sender en reminder-mail ud inkl. en dagsorden 
 

4. Orientering om situationen i Spejderne 
MN+JJ har været til møde med de andre spejderchefer om bl.a. den nye organisering af 
Spejderne..  
Det blev drøftet hvordan DBS ser situationen for Spejderne, set i lyset af der ikke vil være så 
mange drivende kræfter til at igangsætte og følge op i den nærmeste fremtid? CS orienterer 
om møde weekend i SPEJDERNEs bestyrelse. Budgettet er endnu ikke i mål men målet er, at 
budgettet går i 0 for 2020. Der arbejdes fortsat også i patruljen for SPEJDERNEs kerneopgave 
for at få beskrevet hvilke opgaver det er vigtigts at Spejderne tager sig af. CS sidder 
fremadrettet med i økonomi- og strategi-patruljerne.  
Samarbejdspartnere er informeret om direktørens opsigelse. 
 

5. Status på corona-situationen 
Spejdercheferne har haft en snak sammen på tværs af korps om hvad man kan gøre på tværs. 
Det kunne have været godt, hvis man kunne have lavet nogle anbefalinger på tværs - og have 
en ens udmelding. 

a. God-genstart-projekt m. pigespejderne. 
Hvordan sikrer man sig at Corona Krisen ikke bliver en punktering af vores kredse? - og 
hvordan man kommer godt i gang igen efter åbningen 



Det undersøges om DBS  sammen med pigespejderne kan lave et projekt der kan 
hjælpe kredsene med at starte op på en positiv måde, ved at bruge nogle af 
gruppeudviklings-pengene. Målet er at det er et projekt  med pigespejderne samt også 
gerne andre spejderkorps. 
MN+SL+HB+SB går videre med det herfra 
 

b. Situation med en kreds 
En kreds havde lagt et opslag på Facebook, hvor de havde holdt spejdermøde for to 
spejdere og en leder hvor de holdt afstand. FU kontrollerede reglerne og fandt at det 
var OK, men tog fat i kredsen for at tale om signalværdien bag at afholde 
arrangementer. 
Der er i dag meldt ud at man nu kan forsamles max 10 pers. udendørs med afstand og 
håndsprit, hvilket efterlader os i en situation, hvor vi skal finde ud af hvad vi anbefaler 
vores kredse? 
MN opdaterer vores retningslinjer og det sendes ud til kredsene. 

 
6. Fastsættelse af proces for (akut-)udsendelser fra KR/FU 

Hvordan skal vi gøre processerne for udmeldelser mere smooth, så vi måske ikke behøver at 
skulle igennem hele korpsrådet. 
SL laver en fast-track-proces og sender ud. 

 
7. Proces for valg til udvalg 

De tre udvalg har sagt ok til at fortsætte t.o.m august. 
Planen blev gennemgået, og det er den vi arbejder videre med. 
 

8. Indhold på maj-weekend 
a. Evaluering af nuværende kommissorier / snak med så mange udvalg som muligt 
b. Opfølgning på corona-situation generelt 
c. Forberedelse af Førerstævne 
d. FTU vil gerne have to timer med KR/Engagement 

FU arbejder som udgangspunkt efter at weekenden kan afholdes, men tænker allerede nu i et 
alternativt setup, hvis vi ikke kan mødes; det undersøger FU på næste FU-møde primo maj, 
hvis det bliver relevant. 
Alternativt mødes KR (måske udendørs) og ringer udvalgene op. 
Det er fortrinsvis lørdag der vil være program. 
AO+SL finder ud af det praktiske 
 

9. Førerstævne 
a. Forslag om dato for CL21? 

Lejren skal ikke fremgå som forslag, men det skal fremgå af budgettet, og derigennem 
godkendes. 



Engagement-styregruppen taler med CL-projektgruppen om at genopstille og budget 
for lejren. 

b. Forslag om afholdelse af Førerstævne 2021 
Skal bare fremsættes i hæftet 
 

10. Status på programstof 
Arbejde til projektgruppen? De har ekstra timer, hvor de gerne vil have noget mellem 
hænderne. Har vi noget vi kan give dem? 

- Kan de tage møderne med kredsene virtuelt? 
- Kan de hjælpe med det der god-genstart-projekt? 
- Generel medlemshvervning-kampagne til efter sommerferien? 

 
11. Kommende møder: 

● FU-møde 1. maj 
● KR-møde 15.-17 
● FU-møde 9. juni 
● KR-møde 16. juni (rykkes fra 23. juni - ok til det?) - KR melder ok til det. 
● Førerstævne 20. juni 

 
12. Evt. 

a. Møde hos DUF d. 28. april virtuelt om corona 


