
 

Referat af KR-møde 16.-17. maj 2020 
Til stede: Mikkel Nilsson (MN), Jakob Kjærside (JK), Connie Schneider (CS), Sanne Lund 
Sørensen (SL), Sarah Basnov (SB), Charlotte Mejer Friis (CF), Helene Bolvig (HB), Annette 
Olesen (AO), Inge Burmeister (formiddag, virtuelt) (IB) 
 
1. Formalia 

a. Godkendelse af referat af KR-møde fra 21. april 2020 
Referatet blev godkendt 

b. Godkendelse af dagsorden 
Dagsordenen blev godkendt 

c. Valg af referent 
HB og CS blev valgt 

 
2. FU 

a. God-genstart projekt: 
Der er blevet godkendt at der kan bruges penge fra Gruppeudviklingspuljen. Søren 
Jensen (Skee) og Iben Kragh (Vrå) deltager i projektgruppen til udarbejdelse af 
god-genstart projekt med Pigespejderne. Møde i morgen aften for at få startet projektet.  
Pigespejderne har ikke nogen ansatte der har mulighed for at deltage i projektet. Lise og 
Alberte tænkes stadig ind. 
Tidligere projekter fra Pigespejderne kan inddrages - nogle af de samme personer er med 
i snakken om god-genstart projekt. 

 
b. Corona: 

Man har ikke prioriteret at få lavet en fælles udmelding fra de store korps - det skulle 
hurtigt ud med informationer, og derfor blev det ikke prioriteret.  
Der er snak om en mere fælles udmelding ift. sommerens aktiviteter og lejr fra de store 
korps. 
 
Situationen i Spejderne - intet nyt. De har også været ramt af Corona-situationen. Derfor 
er der ikke kommet noget mere konkret der fra. Der afventes hvad der skal ske/fokuseres 
på efter direktøren stopper.  
Sensommermødet bliver muligvis et en-dags møde. Mulighed for overnatning og evt. 
afholde egne møder efterfølgende.  
 
Video-hilsner fra MN og JK i løbet af corona tiden. Der optages en ny video i morgen, med 
evt. information om førerstævne.  

 
3. Økonomi 

a. Økonomiopfølgning: 
i. Centerlejr 2021: 

Ved gennemgang af budget for 2021, blev der også vendt budgettet for centerlejren. 
Konklusion: MN og JK kigger på arbejdsgrundlaget og får det udspecificeret hvordan 
økonomien ser ud for projektgruppen. 

 
ii. Førerstævne 2020: 
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10.000 kr sættes af - grundet anderledes førerstævne pga. corona. 
 

iii. Tabt leje af øksedal pga. Corona: 
70.000-100.000 kr går tabt pga. aflyste udlejninger.  
Nogle udlejninger er flyttet til senere på året eller næste år. 

 
b. Forslag om justering af korpskontingent pga. corona: 

På mødet med kredsene den 14/5 var der ingen der gav udtryk for at der var behov for 
det. 
Diverse for og imod blev vendt i Korpsrådet. 
Konklusion: Kredsene opfordres til at give rabat enten i forårs- eller efterårsopkrævningen. 
Dette skrives ind i tjeklisten til kredse med huskepunkter i forbindelse med opstart efter 
Corona. 

 
4. Partnerskaber 

a. Snak om Yego 
Forud for Korpsrådets møde med Yego blev studieturen vendt i Korpsrådet. 
Konklusion: Vi giver ikke tilskud til deltagerbetaling, men vi kan godt betale til stab. Der 
skal være et projekt. Vi mangler lidt opklaring ift. formålsbeskrivelsen. 

 
5. Engagement 

a. Førerstævne: 
Diverse forslag til afholdelse af førerstævnet 20. juni 2020 blev vendt. Alle muligheder 
afhænger af retningslinjer fra DUF. 
Konklusion: Vi arbejder videre på de fire virtuelle møder rundt om i landet, og ellers 
indkalder vi til Førerstævne i september. 
 
Snakken udløste en videre snak om valg til udvalg. Det er det nye korpsråd der skal 
bestemme hvilke udvalg korpset skal have, og der kan derfor ikke indkaldes til 
udvalgs-valg før et nyt korpsråd er nedsat. 
 
Udvalgene er gået med på at fortsætte t.o.m. august. Hvis førerstævnet i juni ikke kan 
afholdes, skal de høres om de vil fortsætte yderligere. 

 
 

b. Status på arbejdsstof: 
Siden sidst er der ikke sket så meget pga. Corona. Lise og Alberte vil præsentere nye 
mærker. 
CF og HB vil fortsat gerne sidde i sparringsgruppen, efter deres periode i KR udløber. 
Der er lidt bekymring for om Lise og Alberte kan nå det de skal inden for de to år, pga. 
corona situationen. 
Konklusion: Alberte og Lise må meget gerne afholde virtuelle møder med kredse. CF og 
HB fortsætter i Sparringsgruppen. Lise og Alberte udarbejder en ny tidsplan. 

 
c. Opsamling / evaluering af styregruppe funktionen i KR. Opsamling fra sidste KR: 

Snak i engagement, om at det til tider har været svært, særligt ift. kontaktpersoner til 
udvalg.  
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Funktionen i at være kontaktperson, har ikke altid været tydelig, fordi flere 
forskellige i Korpsrådet har kontaktet udvalgene. Hvis 
kontaktpersonfunktionen skal fortsætte, skal man have snakket om 
hvordan, så der ikke kommer misforståelser og at flere kontakter udvalget. 
Det bliver forvirrende. 
Konceptet om styregrupper skal vendes i det nye KR 

 
6. Strategi 

Intet nyt. 
 
7. Kalender 

a. Mødekalender for 2020/2021/2022 
 
8. Evt 

Engagement har arbejdet på at forny kommissorium for Joti/jota, samt at finde ud af hvem der 
sidder i projektgruppen. KFUM-Spejderne har trukket sig fra det lokale samarbejde - de vil selv 
starte noget op. 

 
 

I løbet af KR-mødet blev der afholdt møder med: 
● Studentermedarbejderne (virtuelt) 
● Kom-IT (virtuelt) 
● ØKU (virtuelt) 
● Yego (virtuelt) 
● FTU (virtuelt, formanden fysisk) 

Danske Baptisters Spejderkorps | Korpskontoret | 

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

 

mailto:dbs@dbs.dk

