
 

Light referat af KR-møde 16. juni 
2020 
Kl. 20.30-22.00 
 

1. Opbevaring i depotrum og udvalgsreferater - beslutning (5 min.) 
Majvi har sendt en mail omkring et stort lager af ting og dokumenter hun har 
liggende, og som hun gerne vil have tømt inden 1. oktober. 
AO har tilbudt at hente det i Aarhus og kigge på det. 
CF tilbyder at hjælpe. 
Vi skal kun som udgangspunkt kun gemme KR-referater, og ikke 
underudvalgs-referater. 

 
2. Gaver der gavner (ØKO-styregruppen har en periode haft opfølgning) - 

beslutning (5 min.) 
AO har lavet print til førerstævnet, kredsene kan tage med hjem. 
Det nye KR skal finde en ny ansvarlig for projektet. 
 

3. Jubilæum opdatering (Inge + Annette arbejder med opgaven) - orientering (5 
min.) 
Der har været holdt møde med Astrid fra KomIT. 
Det er muligt for nogle kredse at gå med live. 
Der er sat i gang ift. hilsner fra tidligere spejderchefer o.a. 
Del gerne invitationen på facebook. 
 

4. FTU (Helene har pt. noget opfølgning, som Mikkel også er med i) - beslutnig 
(5 min.) 
FTU har sendt en mail efter vores møde i maj-måned. HB og MN har lavet et 
svar, som kommer afsted snart. 
 

5. CL21 - økonomi og afklaring på arbejdsgrundlag (Inge sidder med i 
projektgruppen) - diskussion (10 min.) 
Diverse udestående ift. lejrens kommissorium blev gennemgået. 
HB retter til, og sender rundt til sidste godkendelse. 
 

6. Programstof og korrekturlæsning + sparringsgruppens sammensætning 
(Helene og Charlotte har p.t. ansvaret) - orientering + beslutning (15 min.) 
HB og CF vil gerne fortsætte i sparringsgruppen, sammen med Magnus fra 
Vaarst. Det kunne være godt, hvis der var en fra det nye KR der også var en 
del af sparringsgruppen, men det afhænger lidt af det nye KR. 
IB læser korrektur på “bogen”. 
 

7. Førerstævne - orientering + beslutning (45 min,) 

Danske Baptisters Spejderkorps | Korpskontoret | 

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

 

mailto:dbs@dbs.dk


 

● Dirigentmøde 15. juni: Hele program og dirigentmanual blev 
gennemgået, samt med teknikken. Der er styr på stemmetællere, og 
der er kommet hilsner fra nær og fjern. 

● De nuværende kendte kandidater blev gennemgået. 
● CS har styr på de stemmeberettigede og hvordan afstemninger 

fungerer 
● Sange: Ved sange, skal vi trække ud til siden for at synge. 
● Praktisk hjælp (AO har kontakt til stederne hvor stævnet afholdes 

omkring mad/servering og hygiejne restriktionerne. 
AO har ansvar for regnskab i samarbejde med bogholder.) 

● Stjerner: Hvis de er til stede, så skal de hyldes på Førerstævnet. 
● CS svarer Anita/Landsgildet 
● KRs fordeling ift dagsordenen; cheferne tager beretningen, kasseren 

tager budget og regnskab. MN motiverer for næste førerstævne og 
AO laver en forhåndsreservation. 

 
8. Situationen i Spejderne 

CS og MN oplistede situationen i Spejderne ift. deres budget-udfordringer og 
mængden af ansatte. 
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