
 

 

Referat af KR-møde 24. nov. 2020 
Sted: Spejdercenter CPH 
 
Aftensmad 18.00-18.45 
Møde 18.45-21.30 - herunder besøg af SL-lejrcheferne 19.00-19.20 
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Dagsordenspunkt 

1. Velkommen og bordet rundt 

2. Formalia 
a. Godkendelse af dagsorden 

Dagsorden er godkendt 
b. Bekræftelse på godkendelse af referat fra fællesudvalgsweekenden 

Referatet blev godkendt 

3. Punkter fra FU 
a. Status på corona 

Nordjylland er pt stadig lukket ned så vidt vi har hørt fra DUF. SL skriver 
lige og hører hvordan det står til. 
Lise (studentermedarbejder) har været rigtig god til hurtigt at reagere på 
informationerne fra DUF. 

b. Status hos SPEJDERNE 
Der er tre medlemmer der er trådt ud af bestyrelsen for nylig. 
Der er pt gang i en masse arbejde, for at finde ud af hvilke ambitioner der 
skal ligge i SPEJDERNE. 

c. Budget 2020 (opfølgning) 
Budgettet blev gennemgået og der er ikke de større ændringer siden vi 
kiggede på budgettet på Fællesudvalgsweekenden 

d. Budget 2021 
Korrigeret budget for 2021 blev gennemgået og tilrettet 

e. Budget 2022 
Budget for 2022 blev gennemgået og tilrettet 

4. Punkter fra Styregruppen for Eksterne Relationer 
Arbejdet i styregruppen bærer præg af corona, da der ikke har været særlig meget 
at tage sig til. Arbejdet har derfor været fokuseret på at få den interne organisering 
til at køre - både ift. arbejdet med Yego og IU. 
IU har to medlemmer der træder ud, og der skal derfor også bruges noget krudt på 
at få udvalget til at fungere - og i samarbejde med DSC. 
Der er møde i PFD på torsdag som foregår virtuelt. 
Der skal skiftes formandskab i Landssamrådet. 
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5. Punkter fra Styregruppen for Kredsudvikling 
a. Snak om FTU på et overordnet plan 

Korpsrådet havde en workshop omkring tankerne og korpset førertræning i 
fremtiden. 

6. Punkter fra Styregruppen for PR 
a. Dialogdag 

Styregruppen foreslår at dialogdagen bliver virtuel for at sikre 
gennemførelse lige meget hvordan corona ser ud i midt januar. KR 
tilsluttede sig forslaget. Folderen kommer ud snarest muligt. 

b. Førerstævne 
Styregruppen søger stadig efter en projektgruppe. PK har meldt sig ind for 
at give en hånd. PK og SL snakker sammen om hvordan vi gør. 

c. KomIT 
i. Fototilladelse 

KomIT har stillet forslag om at droppe hakket til tilladelse til foto i 
tilmeldinger gennem Medlemsservice, da de ikke mener at det er 
nødvendigt og kun besværliggør tingene. Der var opbakning fra KR 
til ikke at gøre mere end hvad lovgivningen kræver. PK kigger på 
det mens hun kigger på vores GDPR-papirer. 

d. Kommende møder 
i. 16. januar: Dialogdag 
ii. 5.-7. februar: KR-weekend 

7. Evt. 
a. Status på Medlemsservice blev vendt 
b. Nørrebro spørger til om det er muligt for kredse at købe sig ind på KK ift. 

kassererposten, da det er svært at fastholde en kasserer. SB forhører sig 
på KK. 
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