
 

Referat af KR-møde fredag d. 4. september kl. 

17.00-22.00 

Til stede: Mikkel Nilsson (MN), Jakob Kjærside (JK), Sanne Lund Sørensen (SL), 

Connie Schneider (CS), Sarah Basnov (SB), Katrine Skovgård (KS), Steffen 

Højris (SH), Pernille Kloster (PK) og Birgitte Bøje (BB) 

 

0. Velkommen og bordet rundt (SL) 

 

1. Formalia (SL) 

a. Valg af referent 

BB vælges 

b. Godkendelse af dagsorden 

Godkendt 

c. Godkendelse af referat af møde d. 15. august 2020  

Ingen bemærkninger- godkendt 

 

2. Punkter fra FU 

a. Godkendelse af udvalgskommissorier 

i. Øksedaludvalget: Der er få ændringer fra sidste 

kommissorium. Det godkendes. PDF sendes til udvalg og 

lægges på drev.  

ii. KomIT: Bemærkninger og rettelser laves (SL). De er bedt 

om at arbejde med fokus på de målsætninger som KR har 

valgt at arbejde ud fra og det er accepteret. Godkendt. 

iii. IU: Kun få sproglige rettelser fra sidste kommissorium. 

Godkendt 

b. Orientering om “God-Genstart”-projekt (MN) 

Projekt med DGP- om gode aktiviteter til genstart efter Corona og 

hvervning 

Lidt langsom genstart efter sommerferien, men der er samlet op 

og der laves bla. aktivitetskort, som kredsene får. Overskuddet fra 

Spejdernes lejr bruges bla. til dette, hvor midler var afsat til 

kredsudvikling. 

Vigtigt at historien omkring det adskiller sig fra den nye 

præsentation af Paletten. 

c. Spejderchefmøde og sparring, herunder hvad vil vi med 

spejderne? (MN) 

i. MN gav en status fra andre korps 

d. Børneattester (MN) 

Procedure og retningslinjer er blevet opdateret, og det er besluttet 

at alle børneattester fremover skal ligge og være registreret i 

Medlemsservice. 

Alle kredse er informeret omkring nye retningslinjer og 

hjemmesiden er opdateret. 

 

3. Punkter fra kredsudvikling 

a. Godkendelse af dokument om Spejdermetoden 

Dokumentet gennemgås, kommenteres og godkendes. 

Færdig udgave sendes til Alberte og Lise, som sætter det i ny 

Paletten-folder.  
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b. FTU: Der er god dialog i forhold til at gentænke Førertræningerne. 

FTU er frustreret over situationen, hvor også hele 3 stopper i 

udvalget. Kredsudvikling planlægger at besøge FTU senere på 

efteråret og lægge en plan. 

 

4. Punkter fra Eksterne relationer (MN) 

a. Debat om DBS’ ambitioner ift. SPEJDERNE og forberedelse til 

møde d. 5.9.2020. 

i. Hvad er vores ambitioner, hvad skal ligge ved Spejderne og 

hvad skal ligge ved korpsene? Opsamling på debat køres i 

separat dokument. 

ii. Der er brug for at redefinere hvad kerneopgaverne skal 

være. 

b. Andet: 

i. Pernille er blevet formand for styregruppen og er i gang 

med at lave en beskrivelse at styregruppernes arbejde. 

1. Hvorfor vil vi gerne have folk fra udvalg ind i 

styregrupperne? Hvilke opgaver kan gå fra 

Korpsrådet til styregruppe? 

ii. Indtil nu er IU og Yego positive over at deltage i 

styregrupper og vi skal generelt lave en opfordring til at 

udvalgsmedlemmer deltager i styregruppemøder. Det 

kunne være 3 x årligt og bla. på 

Fællesudvalgsweekenderne.  

iii. KR skal huske at bakke op om IU, som ikke er på valg. Der 

skal også søges nye til IU, så næste generation er klar til 

bla. arbejdet i DSC.  

5. Evt. 

a. Næste møder står i kalenderen 

i. Fællesudvalgsweekend start okt. PR styregr. er ansvarlig 

ii. KR skype møde i november.  Kunne vi igen mødes privat, 

nu hvor hele KR bor i nærheden af København?  

b. Invitationer 

i. Girls Act. okt. 2020 PK deltager og måske finder vi en mere 

ii. BID landsmøde 7. nov. 2020. SH kan deltage. Vi afklarer 

på næste møde. 

iii. Academy- online 4.nov.-8.nov. 2020 Vi drøfter på næste 

møde, om vi har mulige deltagere.  
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