
 

Referat af KR-møde 2.-4. oktober 2020 

 

Tilstede: Mikkel Nilsson (MN), Jakob Kjærside (JK), Sarah Basnov (SB), Sanne Lund 

Sørensen (SL), Connie Schneider (CS), Katrine Skovgård (KS) 

Afbud og til stede virtuelt: Steffen Højris (SH), Pernille Kloster (PK) 

 

1. Formalia 

a. Valg af referent 

Maiken Gammelmark Pedersen blev valgt som referent 

b. Godkendelse af dagsorden 

Dagsordenen blev godkendt 

c. Bekræftelse af godkendelse af referat fra møde 4. september 2020 

Godkendelse af referat fra møde 4. september 2020 blev bekræftet 

 

2. Punkter fra styregrupperne der skal vendes inden møde med udvalgene lørdag 

a. FU’s møde med ØKU 

FU vil drøfte med ØKU hvordan de kan understøtte at Korpskontoret 

overtager udlejningen af Øksedal.  

Der skal ryddes op i Korpsets papirer angående hvordan udlejning 

foregår, og vi skal strømline udlejningsprocessen.  

Snakke om vejsyn.  

Vi skal også tage løbende sag med Godik angående betaling for leje af 

toiletvogn til centerlejr op. Kommissorium er godkendt og skal i 

kommisoriemappen. 

 

b. ER’s møde med Yego 

Der skal vendes forventning til studietur i 2022 og evt. deltagerbetaling 

hertil.  

Der er kommet to nye medlemmer i YEGO - Trine Vejstrup Lund Hansen 

og Jonathan Bidstrup. 

 

c. ER’s møde med IU 

To medlemmer af DSC vil gerne træde ud ved årsskiftet - Henrik Hansen 

og vice IC Marc Surrow. Hvis de træder ud er der 2 medlemmer tilbage i 

IU. Jakob snakker med Marc i weekenden. 

KR mener ikke at det er akut at finde nye medlemmer grundet situationen 

i DSC, men har aftalt med IU at der bliver lagt et opslag ud om nyt DSC 

patruljemedlem, da det er den mest konkrete opgave pt.  

Der opfordres til at strukturen og arbejdet i DSC evalueres af 

formandsskabet/patruljen i DSC, med henblik på at vurdere strategi, mål 

og organiseringen. 

 

d. KU’s møde med FTU 

FTU: Jakob fortæller at det overordnet går godt, og FTU er glade, og klar 

på at lægge en indsats.  

Kommissoriet er blevet ændret meget for FTU.  

FTU har fået mandat til at være kreative og nyskabende med hvilke 

træninger de finder på. I 2021 afvikles ingen af de hidtil faste træninger. I 

2021 vil FTU afholde 3 pop-up træninger. 

 

Programudvikling: KR skal tage stilling til hvad vi vil tale med 

studentermedarbejderne om. Vi har bedt dem om at give en status i 

morgen - de har givet udtryk for at de lidt mangler noget at lave.  

Charlotte kommer med til mødet. 

 

e. PR’s møde med KomIT 

Hvordan kan KomIT være med til at understøtte KRs mål om at forenkle?  

Alex Lykke Nielsen er nyt medlem, og KomIT er nu fuldtallige (5 

medlemmer). Udvalget er selvkørende og effektive. Især Korpsnyt går 

rigtig godt. 

Herudover skal der tales om kredshjemmesider og 

kommunikationsstrategi  

 

 

Danske Baptisters Spejderkorps | Korpskontoret | 

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

 

mailto:dbs@dbs.dk


 

f. PR’s møde med CL21  

Arbejdsgrundlag og tema skal vendes. KR mener ikke at et tema er 

nødvendigt. 

Udvalget mangler stadig en aktivitetsansvarlig. 

Der skal også tales om, hvordan vi kan være på forkant ift. corona. 

 

3. Orientering om fælles program lørdag 

Jakob fortalte om spejderchefernes plan for lørdag formiddag. Programmet 

foregår udendørs og kan afvikles forsvarligt i forhold til smittespredning og 

afstand. 

 

4. Drøftelse om situationen i SPEJDERNE 

Der er lige nu meget forskellige forventninger fra korpsene til hvad SPEJDERNE 

skal være for en platform - bl.a. grundet udskiftning af ledelse i korpsledelser og 

SPEJDERNE. KR tog en snak om, hvad vi i DBS vil have ud af medlemsskabet i 

SPEJDERNE. 

 

5. Førerstævne og dialogdag 2021 

KR diskuterede hvad vi vil vi have ud af FS21 (tema “mod”), og hvordan vi kan 

bruge Dialogdagen som en direkte optakt til Førerstævnet så der er en rød tråd 

gennem de to arrangementer. 

 

6. Status på udvalg 

a. Godkendelse af medlemmer efter opstilling 

i. KomIT 

KomIT har fået 1 nyt medlem (Alex Lykke Nielsen) og de er nu 

fuldtallige (5). 

ii. ØKU 

Alle medlemmer er genopstillet. Vi skal huske at takke dem for 

deres indsats. 

Der har ikke været valg til FTU, da der er en større proces i gang omkring vores 

træningssystem. 

b. Status på kommissorier 

Der er blevet rettet detaljer i JOTI-projektgruppens kommissorium. 

FTUs kommissorium vil blive ændret meget i forbindelse med at 

førertræningssystemet skal gentænkes. Det sker i tæt samarbejde 

mellem KU og FTU. 

 

7. Budgetopfølgning 

Lige nu ser det ud til vi får et underskud på ca. 30.000 kr. mindre end 

budgetteret, primært pga. corona. 

Grundet corona har korpset færre udgifter til træninger og arrangementer, og 

færre indtægter på udlejning af Øksedal. 

Vi kommer sandsynligvis ikke til at tabe penge på coronakrisen, fordi 

besparelserne på aflyste træninger dækker tabet på leje af Øksedal. 

Styregrupperne blev orienteret om udgangspunktet for samtale med udvalgene 

om budget. 

 

8. Andre punkter fra styregrupperne 

a. FU 

i. Gaver der gavner - der er 15 som har givet indtil videre. FU arbejder på 

en kampagne for at få flere donationer. 

 

ØKU - Det går godt og som det plejer. 

 

b. ER 

IU:  

KR mener at DSCs arbejde bør evalueres før at man finder nye 

medlemmer til IU. 

ER og IU er blevet enige om at søge nye medlemmer til DSC patruljen 

med det samme. 

IU ville gerne have flere afsted på konferencer. KR siger at dette er muligt 

så længe det kan gøres indenfor de nuværende rammer for budgettet.  

ICeren (Tenna) har stadig et stort ønske om at en af spejdercheferne får 

plads  i PFD. KR mener dog at den nuværende opsætning er fint 
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dækkende og  ser ingen grund til at ændre dette. 

 

YEGO:  

Trine, Iben og Steffen repræsenterer YEGO i DBS, Rebecca og Jonathan 

repræsenterer i BBU.  

YEGOs søsterorganisation i Rwanda har ikke kunnet holde 

generalforsamling, så YEOGs arbejde står lige nu lidt i stampe. Man har 

dog startet et lille symaskine-undervisningsprojekt som løber over det 

næste halve år. 

YEGO er frustrerede over bogholderen hos KFUM. 

 

Andet:  

Sekretariatet for Landssamrådet er blevet sat i udbud. DBS vil ikke byde 

på opgaven. 

 

c. KU 

i. Generel status på FTU 

FTU og KU gennemgik kommissoriet. FTU var glade for 

kommissoriets formålserklæring. Der mangler afklaring af 

opgaver, KU laver nyt udkast, og skal snakke med FTU om dette 

udkast. 

FTU har allerede idéer til to af tre planlagte træninger næste år - 

noget til Brownsea-aldersgruppen og et udvidet plus-kursus.  

FTU og KU har aftalt at hæve aktivitetsbudgettet for de enkelte 

weekender i 2021 for at have plads til noget ekstra - det samlede 

budget forbliver ca. det samme, da antallet af træninger falder. 

Indsupplering af medlemmer i FTU kan først ske efter 

kommissoriet er godkendt, så dette skal ske hurtigst muligt, på et 

digitalt møde eller mail. 

 

d. PR 

KomIT: 

KomIT har en kommunikationsstrategi i støbeskeen, som de sender til PR 

snarest.  

KomIT vil se på en hjemmesideskabelon til kredsene, men synes ikke det 

skal være et krav, at kredsene bruger den hvis de selv har et 

velfungerende alternativ. 

 

CL21: 

CL21 mangler stadig en aktivitetsansvarlig, og ønsker hjælp til at opsøge 

mulige kandidater. De har udarbejdet en konkret opgavebeskrivelse for 

opgaven. Det er aftalt at PR træder ind og hjælper med at finde en 

aktivitetsansvarlig hvis CL21 ikke selv har fundet en inden næste 

styregruppemøde. 

 

Dialogdag: 

Skee har sagt ja til at være vært på Sjælland og Fyn, vi venter på 

afklaring fra Vejgaard i forhold til coronarestriktioner, før vi ved om de vil 

være vært for Jylland. 

Det er foreslået at lave mulighed for onlinedeltagelse på grund af corona. 

 

i. Joti 

Der skal tages en generel snak med Joti om hvordan samarbejdet 

mellem Joti og styregruppen skal køre. 

 

ii. ØUU? 

Det skal måske være en midlertidig projektgruppe, fremfor et 

udvalg. 

 

9. Opsamling på snak om SPEJDERNE 

Generelt er korpsrådet holdning at DBS’ deltagelse i Spejderne har til formål at 

udvikle spejderbevægelsen i Danmark og altså styrke og videreudvikle hele 

platformen for spejderarbejde i Danmark. Det konkrete niveau af aktiviteter, og 

dermed fordelingen mellem opgaver løftet af de respektive korps og Spejderne, 

vil så afhænge af samtaler med de andre korps. Her var beslutningen, at DBS vil 

være pragmatisk og støtte op om at om at finde en fællesnævner som alle gerne 
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vil bidrage til. 

 

JK vil gå hjem og arbejde på en kort tekst om hvad det er DBS ønsker at få ud af 

sit medlemskab i SPEJDERNE. 

 

KR støtter en indstilling til justering af organisationen i SPEJDERNE. 

 

KR støtter at man foretager en forsimpling af strukturen i SPEJDERNE således at 

SPEJDERNE får en mere gennemsigtig struktur. Hvis det er nødvendigt at 

Bestyrelsen lige nu kun beskæftiger sig med Spejdernes Lejr, er dette også 

acceptabelt men under den præmis at dette er en midlertidig løsning, og at 

strukturen giver plads til at man senere kan udvide arbejdet. Dette perspektiv 

tager Jakob videre til SPEJDERNEs ekstraordinære generalforsamling d. 11. 

oktober 

 

 

10. Evt. Intet til eventuelt 

 

11. Kalender 

● 8. oktober: Møde med kredsene  

Alberte reklamerer for programstof 

Jacob Pihl reklamerer for print selv 

Status på SL21 ved JK 

Status på FTU 

Status fra kredsene 

● 11. oktober: JK og KS deltager i SPEJDERNES Ekstraordinære generalforsamling 

● 24. november: korpsrådsmøde hos Sanne 

● Invitationer: 

i. KFUM og K’s landsmøde - tvivlsomt at det afholdes, KR ser tiden an 

ii. BiDs landsmøde - Steffen og Mikkel deltager hvis det afholdes 

iii. Europe Region Fund Development webinar will take place on the 25th of 

October from 5 to 7pm CET - ingen fra KR deltager 

iv. Academy - KR deltager ikke, tilmelding sker til Tenna. 

 

Andet: 

Besøg fra Lise og Alberte, der fortæller om status på arbejdsstof. 

 

De er ved at lægge sidste hånd på mærkerne. 

 

KR har et ønske om at der bliver lavet korte videoer som introducerer mærkerne til brug i 

kredsene, og et koncept i spejdernyt med “månedens mærke”. 

KR foreslår en paletten-konkurrence, -fejde eller lignende, for at skabe opmærksomhed 

omkring det nye programstof. 

KR har et ønske om at studentermedarbejderne kigger på hvordan man kan udfase det 

nuværende programstof. 

Charlotte opfordrede KR til at tage stilling til fremtiden for sparringsgruppen der har 

arbejdet sammen med studentermedarbejderne. 

Projektmedarbejderne fortæller at arbejdsbyrden kan variere meget, men at der lige nu 

er nok at lave. 

 

Alberte deltager på møde med kredsene på torsdag for at reklamere for det nye 

programstof. 
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