
Referat af KR-møde 8.-9. maj 2021
Lokation: Øksedal

Deltager: Sanne (SL), Katrine (KS) (virtuelt lørdag), Steffen (SH), Sarah (SB), Jakob (JK), Connie (CS), Mikkel (MN),
Afbud: Pernille (PK)
Gæst: Tenna, IU

Punkt

0. Velkommen og bordet rundt

1. Formalia
1.1. Valg af referent

Maiken blev valgt som referent
1.2. Godkendelse af dagsorden

Dagsordenen blev godkendt
1.3. Godkendelse af referat fra møde i april

Referatet blev godkendt

2. Punkter fra FU
2.1. Regnskab og budget (09.15-09.40)

Regnskab:
For 2020 er der et forventet overskud på ca. 150.000 kr., primært grundet aflyste aktiviteter, og lidt mere tilskud
Budget:
2021 er der et forventet underskud, ca. 310.000 kr.
KR drøftede om det gav mening at lave korrigeret budget for 2021 når førerstævnet i år ligger i september. Efter diskussion
af fordele og ulemper ved at lave et korrigeret budget, blev det besluttet ikke at fremlægge et korrigeret budget for 2021.
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Mikkel og Sarah gennemgik derefter  budgettet for 2022 for at tilpasse ændringer som er blevet bekendt siden budgettet
blev fastlagt i januar.Status på bogholderi: Der har desværre været en misforståelse mellem FU og Korpskontoret om
opsætning af det endelige regnskab, i forbindelse med personskifte på forskellige poster. Derfor sætter Connie regnskabet
op igen i år
TIl sensommeren skal KR snakke med Tue (ny adm.chef) fra korpskontoret om fremtidig regnskabsopsætning.
Hele KR skal skrive under på regnskabet inden 1. juni.

2.2. Forberedelse til udviklingsdagen (09.40-10.20)
Aka. DBS-dag på ungdomsøen.
der er pt. ca. 10 tilmeldt
KR overnatter
diskussion om tema og indhold

2.3. Status på styregrupper og midtvejsevaluering (10.20-11.00)

Evaluering af KRs tre fokusområder
- Forenkling:

Godt: Sanne har holdt medlemsservicemøder, FU har skåret nogle opgaver fra, virtuelle kredsførermøder,
udvalgsformænd med til styregruppemøderne for mere direkte kontakt.
Har ikke opnået: vi har forenklet meget for KR men ikke så meget for kredsene som var tanken

- Fællesskab:
Godt: Fælles møder med kredsførerne, DBSdag selvom førerstævnet må rykkes, centerlejr
Har ikke opnået: Corona gør det svært at vurdere om der er ting som mangler at blive sat igang
Konkrete tiltag til kredsudvikling:
Godt: Programstoffet, arbejde med at forbedre førertræningssystemet, undersøger muligheder for at oprette nye
kredse etc.
Har ikke opnået: Inddragelse af kredsene

Evaluering af styregrupper:

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

mailto:dbs@dbs.dk


Eksterne relationer
- Evaluering:

Der har ikke været nok arbejde for styregruppen, og der er ikke den store synergi mellem de tre fokuspunkter
(Spejderne, Yego, internationalt udvalg). Alt i alt har det ikke fungeret optimalt.
Det giver ikke mening at der er en ekstra fra KR som skal være kontaktperson når flere andre fra KR sidder i IU

- Hvad skal vi ændre:
Kunne IU overgå til at være en styregruppe i stedet for at være et udvalg? Ville det forenkle processen og
kommunikationen?
Vigtigt at afklare hvor alle udvalg under styregruppen skal placeres hvis der laves om på styregruppens
arbejdsområde

Kredsudvikling
- Har nogle store opgaver og ikke kræfter nok
- Kunne give god mening at få nogenind i styregruppen, for at give flere hænder.
- Førertræning giver god mulighed for at uddanne kredsene
- Mulighed for at tage nogle af kredsudviklingstingene ud og ligge under ekstern-styregruppen

PR
- Er et event-udvalg - er nærmest kun drift, uden at have fokus på det strategiske.
- Connie er trådt ind i styregruppen
- Kunne det give mening at få flere ind til at drifte, så KR-medlemmerne kunne have fokus på det strategiske

Generelt:
- Der er en skæv-vridning i fordelingen af KR-medlemmer i styregrupperne
- Hvornår skal der sidde chefer på poster bør være bedre afklaret
- Skal vi give nye KR-medlemmer mulighed for at påvirke
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2.4. Medlemsservice (11.00-11.30)
DDS er trådt ud af medlemsservice, og der arbejdes derfor med at få afklaret fremtidig prisstruktur.. Systemet er forældet,
og skal derfor opdateres
Den opdaterede udgave vil bl.a. have MobilePay funktion (hvilket også er en fordel i forhold til statistik).

2.5. 1:1 med KR-medlemmer (11.30-12.00)

3. Punkter fra kredsudvikling
- det går udmærket med det nye førertræningsudvalg, og arbejdet fases gradvist helt over til udvalget fra styregruppen. Der

har været fokus på at undersøge hvilke målgrupper vi har i korpset, og hvad der gør at folk tager afsted på en træning. Der
ligger stadig et stykke arbejde i at få lavet et konkret produkt eller koncept. Ambitionen er at skabe et sammenhængende
førertræningsprogram med progression som giver mening for spejderen

- Vi er blevet meget klogere på vores målgrupper, og på hvad der gør at de tager afsted eller bliver hjemme, og hvad der rent
praktisk kan lade sig gøre i forhold til det antal medlemmer vi har.

- Der kommer formentlig en pop-up træning til efteråret.
- Udrulningen af det nye koncept vil blive gradvis
- målsætningen er at have et færdigt koncept når vi når til førerstævnet.

4. Punkter fra PR
4.1. Førerstævnet - ny dato

25. september kl. 10:30-15:30 afholdes førerstævne
Sanne og Pernille tager kontakt til Aarhus kreds for at høre om de kan være værter

4.2. CL21
Vi kan godt holde sommerlejr under de nuværende restriktioner
CL21udvalget afventer de konkrete retningslinjer, især i forhold til sektorinddeling og coronapas. Der er endnu intet konkret.
Johnny tager fat i Lise, for at få udarbejdet en sundhedsplan, som der muligvis er krav om.
Vi kunne måske lægge opslag på facebook om hvad nye retningslinjer har af betydning for vores spejdermøder og
sommerlejre - Sanne snakker med Lise
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4.3. KR drøftede muligheden for en eventuel kommunikationsmedarbejder til at løse konkrete tiltag

5. Punkter fra eksterne relationer
5.1. Forberedelse til internationale konferencer:

WAGGGS:
WAGGGS er meget presset på økonomi og medlemmer - både WAGGGS selv og medlemsorganisationerne. Der er online
verdenskonference til sommer. DBS må sende 4 personer. Pt. sender vi 3 (Sanne, Helene, Tenna). Vi laver et opslag til
facebook om at der er en ledig plads
WAGGGS er ved at udvikle en 12års-strategi (2032plan). ICerne har givet feedback på udkastet, og det er blevet taget til
efterretning
Der er skriftlig afstemning til sommer om indlemmelsen af to korps og fjernelse af et korps
Forslag til motions:

- reduktion af antallet af medlemmer på world board fra 17 til 11/12. Det vil være en gradvis nedtrapning
- sikring af diversitet i world board: der skal altid sidde mindst 2 under 30
- sikring af diversitet i de regionale komiteer: der skal altid sidde mindst 2 under 30
- mulighed for at indsupplere ekstra medlemmer med stemmeret til world board hvis der er brug for det. Tyskerne har

lavet et ændringsforslag som Danmark støtter op om
- Mulighed for at deltage og stemme online. Ændringsforslag, er stillet om at dette kun skal være muligt hvis

udefrakommende omstændigheder gør det nødvendigt.
- om deltagelse af chairs i world bord ved konferencer
- Belgien: når der stilles forslag som påvirker MOs skal alle MOs konsulteres. Det er vi imod.
- i det tilfælde at en konference må udskydes, sidder de nuværende medlemmer af world board indtil konferencen

afholdes. Hvis nogen alligevel vil trække sig indsuppleres efter gældende regler.

WOSM:
WOSMs verdenskonference bliver digital i år
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Vi forsøger at få genvalgt Pia Melin fra Danmark
vi har 3 pladser og en ungdomsplads til WOSMs verdenskonference. Pt. har vi ingen der deltager. Vi har mulighed for at
give vores pladser til de andre korps.
forslag til solutions:

- to nye medlemmer
- nyt kontingentsystem udskydes pga. coronasituationen
- WOSMs strategi som ville udløbe i 2023, forlænges til næste konference
- Safe from harm: sikring imod overgreb i spejderarbejdet
- skal der fortsat være ungdomskonference?
- plan om at få flere unge delegerede med til verdenskonferencer
- oprettelse af et “youth advisor board” som skal rådgive world board
- forpligtelse for MOer til at inddrage klima i deres spejderarbejde

Marc stopper som vice-ICer. Vi skal have fundet en ny.

6. Evt.
Steffen tager til LK1 i BiD

5. Kommende møder indtil sommerferien og tak for denne gang
○ 20. maj: FU-møde (Google Meet)
○ 5. juni: DBS-dag (Ungdomsøen)
○ 15. juni: FU-møde
○ 22. juni: KR-møde (fysisk)
○ 4.-11. juni: Centerlejr (Øksedal)

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

mailto:dbs@dbs.dk

