
Referat af KR-møde søndag d. 14. marts 2021

Tilstede: Mikkel Nilsson (MN), Jakob Kjærside (JK), Sanne Lund Sørensen
(SL), Connie Schneider (CS), Katrine Skovgård (KS), Steffen Højris (SH),
Pernille Kloster (PK) og Maiken Gammelmark (MG)
Afbud: Sarah Basnov (SB)

Dagsordenspunkt

0. Velkommen og formalia
a. Valg af referent

- MG blev valgt som referent
b. Stadfæstelse af godkendelse af referat fra 6. feb. 2021

- Godkendt

1. Opfølgning på årsmødet
- Årsmødet gik overordnet godt og med fin stemning, og der lod

til at blive vist gode takter
- KR havde en snak om årsmødet og om Spejderne
- SL hører Hannes Dau og Pia Resør om kontaktpersoner

2. Opfølgning på strategiarbejde
- Den nuværende strategi udløber officielt i år. Den har primært

været kredsfokuseret.
- Skal korpset fastholde de tre nuværende pejlemærker

fremover?
- Dagens projekt er at lave en prioriteret liste over

projekter/indsatser som KR kan sætte i gang i korpset nu og på
længere sigt, og gerne evt. nogle konkrete beslutningsforslag
til førerstævnet.

- Måske skal dette arbejde have en konkret tidsramme på fx 2 år
- Debat om hvordan korpset skal arbejde med strategi fremover:

skal vi bevare de nuværende pejlemærker? Skal vi bygge
videre på dem? Skal vi fortsætte med nogle af dem og droppe
andre? Hvordan har de virket i praksis i kredsene, bruger
kredsene pejlemærkerne aktivt? Er der mere potentiale i
pejlemærkerne til at skabe udvikling i kredsene?

- KR er enige om at de nuværende pejlemærker stadig er
relevante, og giver mening at arbejde videre med for kredsene

- Forslag til aktivitet på førerstævnet ved MN: et strategiløb som
sætter fokus på pejlemærkerne og inspirerer kredsene til at
arbejde med dem

- Breakoutrooms af to omgange: diskussion/debat om hvordan
vi kan arbejde med KRs nye fokusområder, og skabe konkrete
forslag/initiativer. Arbejdet mundede ud i en liste med konkrete
forslag til tiltag

- KR diskuterede de forskellig forslag og hvilke man kan/skal
tage fat i at implementere - prioriterede dem.
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PK skriver proriteringslisten ren, og sender den til MN og
styregrupperne. MN laver på baggrund af listen to forslag til
førerstævnet. Styregrupperne tager stilling til hvordan de vil prioritere
de konkrete forslag til tiltag som hører under dem i forhold til hvad
der giver mening for dem, og hvad der er mest behov for, og kan
skabe vækst. Styregrupperne kan også snakke om hvordan de evt.
kan understøtte deres eget arbejde fx med flere medlemmer.

3. Evt.

4. Næste møde + tak for i dag
○ 18. marts: Møde med Centerlejr-projektgruppen (virtuelt)
○ 22. marts: FU-møde (virtuelt)
○ 23. marts: Statusmøde med kredse/udvalg (virtuelt)
○ 8. april: KR-møde (virtuelt)
○ 20. april: FU-møde (virtuelt)
○ 7.-9. maj: Udvalgsweekend (Øksedal)
○ 20. maj: FU-møde
○ 5.-6. juni: Førerstævne og KR-møde (Ungdomsøen)
○ 22. juni: KR-møde
○ 3.-10. juli: Centerlejr (Øksedal)
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