
Light referat KR-møde 6. feb. 2021 kl. 9.00-17.00
Lokation: Google Meet

Deltagere: Sanne Lund Sørensen (SL), Katrine Skovgård (KS), Steffen Højris Pedersen (SH), Sarah Basnov (SB),
Jakob Kjærside (JK), Connie Schneider (CS), Mikkel Nilsson (MN)
Afbud: Pernille (PK)

Dagsorden

1. Formalia
a. Valg af referent

SL blev valgt
b. Godkendelse af dagsorden

Godkendt
c. Godkendelse af referat fra møde i november

Godkendt

2. Medlemsservice

MN gennemgik historikken omkring Medlemsservice. Der blev i sin tid i april 2018 underskrevet en aftale om indtrædelse i
Medlemsservice I/S som interessent, men der blev aldrig udarbejdet en egentlig kontrakt og korpset er dermed aldrig indtrådt i
Medlemsservice I/S.
På mødet blev der derfor  drøftet,hvordan DBS skal forholde sig til genstarten af samarbejdet med Medlemsservice og hvordan
korpset stiller sig i forhold til at få normaliseret forholdet til Medlemsservice.

3. Førerstævneplanlægning
KR talte om at vi arbejder efter et fysisk Førerstævne til juni, og at vi i slutningen af april tager stilling til, hvis vi skal gøre os nogle
forholdsregler, for at det kan lade sig gøre.
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KR arbejder på at Førerstævnet bliver fysisk og og arbejder ikke med en alternativ plan før tidligst med udgangen af april
● Foreløbige forslag til Førerstævnet fra KR

1. Fællesskabspulje, som vil sikre økonomi til at arrangere arrangementer på tværs af korpsets for korpsets førere
2. Forslag til at forbedre medlemsvækst

KR arbejder videre på forslagene til mødet i marts. Der er frist for at stille forslag til Førerstævnet to måneder før.

4. Økonomi
a. Budget 2021 og 2022

SB gennemgik budgettet. Der kommer en forhøjelse på budgettet ifm. det nye bookingsystem til Øksedal.

Der skal kigges på forsikringerne generelt. Herunder også værdisætningen af korpsets indbo på Øksedal, da den lige nu er
for høj ift. det reelle indbo og de krav som forsikringsselskaberne kræver i fx videokameraovervågning hvis indboet
overstiger et vist beløb.

Der er kommet en indstilling fra en kreds om Rolandlejr og hvorvidt der er planer om dette i indeværende år, da de har
potentielle deltagere. KU vil tage en snak med FTU om hvordan man kan imødekomme spejdernes engagement, på en
måde hvor det også giver mening for andre deltagere.

KR gennemgik status på studentermedarbejdernes arbejde.

b. Regnskab 2020
SB gennemgik regnskabet, der ser ud til at ende med et overskud på ca. 90.000 kr., hvilket er tilfredsstillende for et svært
år 2020 grundet corona. Overskuddet skyldes primært mange aflyste aktiviteter, idet driften af Øksedal har givet et tab på
ca. 100.000 kr i forhold til det budgetterede.

4. Forberedelse til Spejdernes Årsmøde
Det blev besluttet til spejderchefmødet i januar, at Spejdercheferne fra alle korps nu fremadrettet skal sidde i spejdernes
bestyrelse..

Dermed er er stadig uklarhed om, hvordan SPEJDERNE skal organisere deres arbejdet fremadrettet, når spejdercheferne
indtræder på aktive bestyrelsesmedlemmers plads..
KR diskuterede deres forventninger til årsmødet.
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5. Orienteringspunkter fra styregrupperne
a. FU

Har fundeten permanent løsning ift. booking af øksedal. KK overtager opgaven og MN er ved at finde et system til både at
styre booking og nøglekoder til lejere..
Korpskontoret har fået et tilbud fra Bookhus, som både kan køre booking, kontrakt, hjemmeside, den selv notificerer
rengøring og en masse andet smart administrativt.

Både KK og ØKU er enige med FU om at det er det rette system

FU havde FU-dag i december, hvor der blandt andet blev snakket om, hvordan korpset kan sikre en fortsat medlemsvækst.
Dette skal lede til KRs debat på næste KR-møde hvor der skal laves oplæg til debat på Førerstævnet.

b. Eksterne relationer
i. Tilskud til Yego-studieture:

KR drøftede hvordan det stiller Yego iflg afholdelse af studieturen da BBU har en principbeslutning om at give
tilskud til deltagere på internationale ture mens DBS har en beslutning om ikke at give tilskud til deltagere på
internationale ture og lejre. MN og PK vil på baggrund af denne drøftelse vende tilbage til BBU og YEGO for at
finde en holdbar løsning..

ii. IU:
Der er kommet nyt medlem i IU (Amalie Herløv) til at afløse Henrik Hansen. Han hjælper dog til i overdragelsen så
Amaile kan komme godt ind i arbejdet. Marc Surrow arbejder også videre, men udtræder som Vice IC til sommeren
2021
MN har haft møde med Ole Busk (formand for DSC) omkring vice-IC’eren rolle hvor han gav udtryk for at dette er
svært at slå et opslag op omkring ny vice-IC’eren, når det ikke vides hvad opgaven reelt består af. Problematikken
blev anerkendt og forhåbningen er at der til DSC-dagen d. 20 marts vil kunne laves justeringer af DSC, så arbejdet
kommer til at fungere bedre.

I PFD er den største udfordring omkring WAGGGS’ verdenskonferencen og afholdelsen af denne idet der er
udfordringer med at gøre den virtuel jfr engelsk lov.

European Jamboree sommer 2021 er aflyst pga. coronarestriktioner.
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Der har været overvejelser omkring hvad man gør i denne her situation med underskuddet.
Konklusionen mellem korpsne er blevet at de enkelte korps betaler for egne deltagere hvis deltagernes
rejseforsikring ikke dækker tabet

iii. Samrådet:
Der skal findes kandidater til DUFs styrelse, samt overvejes kandidater til udvalg i DUF fra 2022 og 2 år frem.

c. Kredsudvikling

i. FTU: Der blevet fyldt lidt op i udvalget med Freja Arpe og Anne Hvid Lunde. Anne Sofie Jensen går på barsel til
maj, men vil gerne stadig fortsætte i udvalget.
Udvalget arbejder videre med tanken om pop-up træninger.
Og så er der alt arbejdet omkring det nye træningssystem der bare kører derudover med diverse undersøgelser.

ii. Programstof: Lise Melkær Andersen er ved at sende bøger ud til kredsene.
Lise er desuden ved at undersøge potentialet for opstart af spejderarbejde inden for Baptistkirken.
Alberte er stadig tilknyttet på ad hoc basis, og kan bruges op til 5 timer om ugen til specifikke arrangementer. Dog
er det forventningen at det vil være begrænset brug af dette i foråret grundet restriktionerne

d. PR
i. KomIT:

Godkendelse af ekstra medlem i KomIT (Didde Fyhr retur fra sommer) - godkendt
- KR skal være gode til at huske at sende inputs til KomIT med ting der skal i Korpsnyt.
- PR skal minde KomIT om, at de også skal huske at bruge vores Instagram, så den ikke virker “død”
- 55 grader nord har meldt at priserne på uniformerne skulle stige markant, hvis de kun skulle producere 50

stk. pr. gang. JK taler med 55 grader Nord.

ii. Jota/Joti:
Godkendelse af kommissorium for Jota/Joti - godkendt

iii. Centerlejr 2021:
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KR ønsker at planlægge efter at afholde en centerlejr til sommer. Og så skal KR og CL se til marts, i hvilken form
en lejr kan blive til noget.

iii. Øksedaludviklingsprojektgruppe (ØKUP):
PR påbegynder arbejder omkring en Øksedalsudviklings-projektgruppe, som har til formål at undersøge, hvordan
de 500.000 kr., der blev vedtaget på Førerstævnet 2019, kan bruges mest værdifuldt på Øksedal. Hele KR må
gerne huske at tænke over mulige kandidater til projektgruppen.

6. Opsamling på dialogdag
- Vi skal bruge break-out rooms mere når vi afholder virtuelle møder - SL
- Vi skal kigge på at afholde et Baptistspejder-event igen (Tue har allerede meldt sig) - PR
- Kortlægning af rover-klaner - KU
- Arbejde målrettet med rekruttering af frivillige - MN laver et oplæg til snak på næste KR møde
- Fællesskab mod ensomhed - KomIT/PR
- Fejde? Nordjylland planlægger en fejde i nordjyllands division, og vi skal høre dem om de ikke har lyst til at planlægge det

for hele korpset - KU

7. Evt.
a. Reklame for indsupplering til Korpsrådet til valg på Førerstævnet.
b. Vi skal prikke lidt til vores udvalg om de har nogle forslag til førerstævnet.
c. FU skal huske at sende referater til KR, så resten er KR ved hvad der rør sig mellem møderne.

8. Fastsættelse af mødedatoer for forår 2021
● 22. februar: FU-møde (virtuelt)
● 13.-14. marts: KR-møde og Spejdernes Årsmøde (virtuelt / Spejdercenter CPH)
● 18. marts: Møde med Centerlejr-projektgruppen (virtuelt)
● 23. marts: Statusmøde med kredse/udvalg (virtuelt)
● 30. marts: FU-møde (virtuelt)
● 8. april: KR-møde (virtuelt)
● 20. april: FU-møde (virtuelt)
● 7.-9. maj: Udvalgsweekend (Øksedal)
● 3. juni: FU-møde (skal flyttes til tidligere)
● 5.-6. juni: Førerstævne og KR-møde (Ungdomsøen)
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● 22. juni: KR-møde
● 3.-10. juli: Centerlejr (Øksedal)
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