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Kære spejder

“ . . For er vi spejdere eller ej? Mukker vi, når det gælder? Nej! Gi’ op når mod-
gangen melder sig, er ikke noget for os!”

Med disse ord vil vi gerne byde velkommen til årets førerstævne . Et 
førerstævne i nye rammer og i et nyt format . Et førerstævne der, som sidste 
år, afholdes på blot en enkelt dag . Det er et vilkår som vi har måtte arbejde 
med - men vi mukker ikke, og vi giver ikke op af den grund . Vi er spejdere, 
og vi arbejder med de vilkår vi står overfor .

Førerstævnets tema er ”Mod til ________” . Som I ved, er ”Mod” den tredje 
værdi, som bærer vores spejderarbejde . Det er i den grad en værdi, som vi 
har haft et nært forhold til i løbet af det seneste år: Når vi har kastet os ud 
i online-spejdermøder uden at kende til online møde-platforme, når vi har 
taget imod et stort hold spejdere og påtaget os ansvaret for, at de forbliver 
sunde og raske, eller når vi har lavet et nyt halvårsprogram baseret på vores 
nye programstof .

Mod er et karaktertræk som vi sætter højt . Når man er modig, er man ikke 
bange for at udfordre sig selv . Man tør at tage stilling, og man tør at gøre 
en forskel . Det er vigtigt for at vi som mennesker tør skubbe til vores egne 
grænser – og det er vigtigt for vores korps, at vi tør at gå det ukendte i 
møde, prøve nye ting og blive klogere . Mod er en styrke og det er et vigtigt 
led i at gøre en forskel .

På årets førerstævne skal vi også være modige . Modige til at tage stilling og 
til at udtrykke det . Vi skal være modige nok til at lytte på andre . Vi skal tale 
sammen om hvordan vi arbejder videre med vores fælles strategi så vi sam-
men kan nå ud til endnu flere børn, unge og voksne – og give dem styrke til 
at gøre en forskel .

Velkommen til årets førerstævne .

Spejderhilsen,
Korpsrådet

Indledning
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Program

Program for Førerstævne 25. september 2021
Aarhus Baptistkirke

10 .00 - 10 .30 Åbning og andagt

10 .30 - 12 .00 Forretningsmøde

12 .00 - 13 .00 Frokost

13 .00 - 14 .00 Ud i det fri

14 .00 - 14 .30 Forretningsmøde

14.30 - 15.00 Kaffepause

15 .00 - 16 .15 Forretningsmøde

16 .15 - 16 .30 Farvel og tak for denne her gang
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Dagsorden for Førerstævnet 2021

I henhold til Førerstævnets forretningsorden og korpsets vedtægter
1 . Konstituering

A . Valg af dirigenter
B . Valg af referenter
C . Valg af stemmetællere
D . Opgørelse over stemmeberettigede

2 . Forretningsorden
3 . Korpsets beretning . Fremlæggelse og debat
4 . Regnskab 2020
5 . Suppleringsvalg

A . Valg af tre menige medlemmer til Korpsrådet
6 . Behandling af indkomne forslag
7 . Budget

A . Korrigeret budget 2021
B . Budget 2022
C . Fastsættelse af korpskontingent

8 . Næste Førerstævne 
9 . Eventuelt

Dagsorden
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Forretningsorden

1. Indkaldelse
Førerstævne afholdes 1 gang årligt jf . 
vedtægternes § 12 . Førerstævnet er 
korpsets øverste myndighed .
Førerstævnet indkaldes af Korpsrådet 
gennem Korpsnyt og skal være bekendt-
gjort senest 2 måneder før Førerstævnet 
med angivelse af dato og tidsramme .
Dagsorden for Førerstævnets forret-
ningsmøde og fremsatte forslag, der 
skal til behandling på Førerstævnet, skal 
være offentliggjort senest 3 uger før 
Førerstævnet .
Indkaldelse til Førerstævne og dagsor-
den for forretningsmødet udarbejdes af 
Korpsrådet .

2. Dagsorden for forretningsmødet 
 Dagsordenen for forretningsmødet skal   
 som minimum indeholde følgende punk  
 ter:

A . Konstituering (valg af dirigenter,  
referenter, stemmeudvalg m .v .)
B . Korpsets beretning, forelæggelse og 
debat .
C . Godkendelse af regnskab .
D . Valg .
E . Behandling af indkomne forslag .
F . Forelæggelse og godkendelse 
af budget, herunder fastsættelse af    
korpskontingent .
G . Næste Førerstævne .

3. Dirigenter for forretningsmødet
Førerstævnets forretningsmøde ledes af 
en eller flere dirigenter, der vælges efter 
indstilling fra Korpsrådet . Dirigenterne er 
forretningsmødets højeste myndighed og 
skal lede forretningsmødet i henhold til 
den godkendte dagsorden .
 
Dirigenterne alene er beføjet til at træffe 
beslutninger om forretningsmødets af-
vikling og afstemningsprocedurer og sikre 
at forretningsmødet afvikles i god ro og 
orden .

4. Referenter
Referenterne vælges af forretningsmødet 
efter indstilling fra Korpsrådet . Referatet 
skal underskrives af spejderchef, vice-
spejderchef, korpsrådsformand og di-
rigenter og skal offentliggøres snarest 
muligt efter Førerstævnet til korpsets 
medlemmer .
Referatet betragtes som godkendt af 
Korpsrådet, såfremt der senest 1 måned 
efter offentliggørelsen ikke er indsendt 
indsigelser til Korpsrådets formand . Even-
tuelle tvivlsspørgsmål afgøres af Korpsrå-
det på førstkommende møde og offentlig-
gøres umiddelbart derefter .

5. Valg af stemmeudvalg
Stemmeudvalget vælges efter forslag 
fra forretningsmødet . Såfremt der kun 
foreslås det antal kandidater, der skal 
vælges, er disse automatisk valgt . 
Korpskassereren er formand for stem-
meudvalget .

6. Korpsets beretning
Beretningen skal være offentliggjort forud 
for Førerstævnet og skal indeholde en bred 
orientering om arbejdet i det forløbne år . 
Beretningen skal efter at være forelagt til 
debat godkendes af Førerstævnet .

7. Valg til korpsråd
Ved Førerstævnets konstituering meddel–
es navne på hidtil opstillede kandidater . 
Yderligere kandidater vil kunne anmeldes 
indtil Lørdag kl 12:00 til en af  
forretnings–mødets dirigenter . Tilsagn fra 
den/de opstillede kandidater skal ind-
hentes af opstilleren .
Valget foregår skriftligt, og valg opnås 
ved almindelig stemmeflerhed blandt de 
opstillede kandidater .
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8. Økonomi
Korpsrådet følger korpsets økonomi og 
er overfor Førerstævnet ansvarlig for, at 
korpsets midler anvendes i henhold til det 
godkendte budget .
Regnskabet skal godkendes af Fører–
stævnet .
Korpsrådet fremlægger forslag til budget 
for de For det indeværende og det kom-
mende år til Førerstævnets godkendelse .  

9. Ændringer i forretningsordenen
Ændringer eller tilføjelser til denne for-
retningsorden kan kun ske, når et flertal 
blandt Førerstævnets stemmeberettigede 
deltagere stemmer herfor .
Denne forretningsorden er gældende for 
Førerstævnets forretningsmøde indtil 
eventuelle ændringer eller ny forretnings–
orden er godkendt af Førerstævnets for-
retningsmøde .

Indstilles til vedtagelse på Førerstævnet i 
Århus d . 25 . september 2021

Forretningsorden
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Året der vendte alt på hovedet
Kære venner . Normalt når vi skriver årsbe-
retning, er det en udfordring, at den ikke 
skal ligne den fra året før, da vi som spejdere 
normalt har en ret forudsigelig plan for vores 
aktiviteter i løbet af året . 2020 må man sige 
var året hvor plejer blev kastet overbord . Så 
denne gang er årsberetningen delt op i hvor-
dan vi startede året og hvordan det udviklede 
sig, da verden gik i stå .

Hvordan startede året
Vi startede med, at planlægge et program 
som både rummede genkendelige ting og 
store ting for 2020: Dialogdag, Brownsea, 
Førerstævne på Ungdomsøen, Centerlejr på 
Øksedal, Rolandlejr og Joti . Derudover plan-
lagde alle kredse og divisioner deres ugent-
lige møder, weekender og andre events for 
året . 

Roland og Førertræning
Allerede inden verden ændrede sig, ændrede 
vores planer sig dog . Vi havde lige nået at 
afholde Dialogdag i Vejle, hvor vi for første 
gang var samlet et sted frem for på to  
regionale steder, da vi kort efter nåede til den 
konklusion, at der var for få tilmeldte til at 
lave en Rolandtræning . Det var årets første 
forhindring, hvor vi blev nødt til at tænke  
alternativt . I forsøget på at sikre en  
Rolandlejr, blev der arbejdet på at få kurset 
udbudt som et KFUM Roland kursus, men 
af forskellige årsager lykkedes det ikke at 
få det sat op på en måde så det fungere-
de, og Rolandlejren endte desværre med at 
blive aflyst. En god ting kom der ud af det, 
og det var at Korpsrådet og Udvalget for 
Førertræning fik talt om muligheder for frem-
tidige træninger og behovet for at re-tænke 
hele førertræningssystemet . På trods af en 
aflyst Rolandtræning, var det skønt at se at 
det lykkedes at samle en god flok spejdere til 
Brownsealejr i efterårsferien .

Da verden gik i stå
Den helt store begivenhed for året blev des-
værre ikke Centerlejr eller Førerstævnet 
på Ungdomsøen . Det blev i stedet at alle i 
korpset på et øjeblik skulle gentænke hele 
måden at arbejde på . Pludselig skulle virtu-
elle fællesskaber og -aktiviteter tage over 
for vante metoder. Samtidigt fik Korpsrådet 
meget travlt med at indsamle oplysninger 
omkring retningslinjer og tage stilling til de 
planlagte arrangementer . Det var alt sammen 
store opgaver, der også resulterede i store 
ændringer .

Ændringer af arrangementer
Det stod hurtigt klart at situationen var tem-
melig uforudsigelig og at det var vanskelig 
at forudsigelse hvordan de gældende re-
striktioner ville udforme sig . Derfor blev der 
tidligt taget nogle væsentlige beslutninger: 
Udskyde Førerstævnet med to måneder, ud-
skyde Brownseatræningen til efteråret samt 
udskyde Centerlejren til 2021 . Alle ting kræ-
vede mange svære overvejelser, da det både 
havde indflydelse på medlemsdemokratiet og 
muligheden for at dyrke fællesskabet mellem 
kredsene og spejdere . Men det var utroligt 
dejligt at opleve, at alle gik ind i opgaverne 
og løse de udfordringer som opstod . Der 
var virkeligt et stærkt sammenhold om at få 
tingene til at fungere, selvom det ikke nød-
vendigvis var til en løsning man helst så . 
Herfra skal der derfor lyde en stor tak til alle 
som har bidraget til samtaler, diskussioner og 
løsninger på håndteringen af alle de  
nødvendige ændringer . 

Korpsets beretning 2020
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Nye måde at gøre ting på
Ud over det stærke fællesskab blev stær-
kere i takt med at vi skulle have tingene til 
at fungere, kom der også noget andet godt 
ud af situationen . Der blev lavet online ak-
tiviteter,  vi afprøvede decentrale samlinger 
til Førerstævnet, der blev delt erfaringer på 
tværs af kredse og kredsene tog også et stort 
ansvar for at finde alternative løsninger til 
sommerlejre og aktiviteter . Også korpsets 90 
års jubilæum blev fejret, på trods af vi ikke 
kunne samles . Dog må man sige, at teknik-
ken her ikke helt var med, og at det var en 
større udfordring end ventet at få delt jubi-
læumsoplevelsen på tværs af sommerlejre .

Ikke alt blev vendt på hovedet
Der var også nogle ting som rent faktisk blev 
gennemført næsten som planlagt . Korpsets 
nye programstof kom ud og det blev også til 
nogle workshops ude i nogle kredse i løbet af 
året, dog desværre meget færre end planlagt 
grundet restriktionerne . Men det lykkedes at 
få KFUM-spejdernes programstof ”Paletten” 
gjort til korpsets eget, ved at både se på hvil-
ke ting der skulle lægges til, samt oversætte 
de ting som er anderledes i vores sammen-
hæng . Dejligt at korpset dermed både kan 
glæde sig over nyt programstof her 20 år 
efter at Mærkebogen blev lanceret og dejligt, 
at se hvordan korpset med godt samarbejde 
kan udnytte andre spejderkorps erfaringer og 
gøre det til vores eget . 

Det der kommer nu
Korpsets strategi udløber i 2021, og dermed 
er det tid til at evaluere på de sidste 4 års 
arbejde med områderne Familiefællesskaber, 
Friluftsliv og Samarbejde . Korpsrådet men-
er, at det stadigt er dybt aktuelle områder 
at arbejde med, så derfor lægger vi op til at 
fortsætte med strategien fremadrettet også . 
Vi har nu et nyt programstof som rammer det 
rigtigt godt, vi har set at mange kredse ar-
bejder aktivt med at udvikle sig inden for 
disse områder og vi har set en medlemsfrem-
gang . Men hvordan kan vi fortsætte denne 
rejse på den bedste måde? Det vil blive det 
centrale i debatten på dette og næste års  
førerstævne så vi sammen kan sikre, at vi 
giver styrke til at gøre en forskel, både for 
den enkelte spejder og for hele fællesskabet i 
DBS .

Tak til alle
Der skal lyde et stort tak til alle for den ek-
straordinære indsats der er blevet lagt i 
2020 . Det kræver sin spejder ikke blot at 
flage med vores motto “Vær Beredt”, men 
faktisk at leve op til det . Det har vi, om nog-
en, som korps bevist i det seneste år . Tilmed 
vil vi gerne benytte muligheden for at takke 
de udvalgsmedlemmer og korpsrådsmedlem-
mer som i løbet af 2020 er gået på pension, 
selvom vi nu tænker på det som en tids-
ubestemt orlov . Tak for jeres bidrag til at gøre 
vores korps bedre og bidrage til, at vi fortsat 
er en bevægelse, der aldrig går i stå . Fra 
Korpsrådet får I (et virtuelt) spejder-klap .

På Korpsrådets vegne
Jakob og Mikkel
Spejderchefer

Korpsets beretning
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Indkomne forslag

Forslag 1

At afsætte penge til en fællesskabspulje, som kredsene kan ansøge med det formål 
at styrke fællesskabet på tværs af kredse 

Stillet af: Korpsrådet
Efter et år, hvor coronasituationen har begrænset mulighederne for at mødes, er der be-
hov for, at vi igen dyrker fællesskabet på tværs af kredse . Derfor foreslår Korpsrådet at 
etablere en fællesskabspulje . Hensigten med puljen er at motivere kredse og divisioner til 
at mødes om fælles aktiviteter for både spejdere og førere . Hvordan den enkelte aktivitet 
skal udformes, om det er en vandretur eller indendørs erfaringsudveksling, er helt op til 
ansøgerne . Det afgørende er, at vi igen får mulighed for at dyrke fællesskabet i korpset . 
Da flere aktiviteter ikke blev afholdt i 2020, har vi et økonomisk råderum, som Korpsråd-
et derfor foreslår, at vi målretter korpsets tværgående fællesskaber .  
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Indkomne forslag

Forslag 2

At Førerstævnet godkender, at korpset i perioden 2021-2024 arbejder videre med 
de tre pejlemærker “Familiefællesskab”, “Friluftsliv” og “Samarbejde”, for fortsætte 
væksten i korpset.

Korpsrådet ønsker, at der over de næste 3 år, skal gives inspiration og diskuteres konkrete 
tiltag til at understøtte disse pejlemærker . 

Stillet af: Korpsrådet
Motivation: Gennem de sidste 3 år har vi korpset arbejdet på at blive skarpe på hvil-
ke ting der er centrale for os . Mange gode tiltage er kommet ud af dette arbejde, og da 
den oprindelige ramme slutter i år, har Korpsrådet evalueret på de foreløbige resultater, 
samt drøftet hvad det næste skridt skulle være . Her var konklusionen at potentialet i de 
pejlemærker der var sat for korpset, endnu ikke er udnyttet til fulde . Derfor ønsker vi at 
arbejde videre med det igennem de næste 3 år, ved at fokusere på følgende: 

1 . Aktivt familiefællesskab - Korpsrådet ser dette som et helt centralt element i at 
skabe et bæredygtigt korps . Ved at engagere familierne i kredsene opnår vi både sta-
bilitet i medlemskab og ekstra resurser til den enkelte kreds . Korpsrådet ønsker derfor 
fortsat at sikre sparring mellem kredse samt tilbyde uddannelse og inspiration på dette 
område . 

2 . Nyt år, ny friluftsoplevelse - Hvis vi arbejder vi målrettet på at tilbyde nye frilufts- 
oplevelser, danner vi også engagement og begejstring i korpset . Derfor bør alle arrange-
menter indeholde et element af friluftsliv, både i kredse og på korpsplan 

3 . Samarbejde - Kredsene kan fortsat med fordel arbejde på at samarbejde tættere 
om at udvikle arbejdet lokalt, både med menighederne og med andre kredse, ligesom 
korpset bør fortsætte med at samarbejde med andre partnere for at drage nytte af viden 
fra andre samt sikre de bedste tilbud til korpset .  

Korpsrådets holdning er derfor, at det forslag vil understøtte den gode udvikling i korpset og 
at tiden endnu ikke er til at udpege nye pejlemærker .
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Der er i år suppleringsvalg til Korpsrådet, 
hvor der skal vælges tre menige medlemmer 
blandt korpsets medlemmer, da vi sidste år 
ikke fik valgt et fuldtalligt Korpsråd samt et 
korpsrådsmedlem har valgt at trække sig for 
at fokusere på andre opgaver . Perioden er for 
7 måneder, da der vil være ordinært valg til 
Korpsrådet ved Førerstævnet i 2022 .

Om Korpsrådet
Korpsrådet er korpsets “bestyrelse” og styrer 
korpset som organisation mellem general-
forsamlingerne (Førerstævnerne) . Derfor er 
arbejdet i Korpsrådet af strategisk karakter, 
hvor der skal tænkes langsigtet og i ram-
mer og strukturer for hele korpset og ikke 
kun i direkte udførende opgaver . I betragt-
ning af korpsets størrelse vil der dog også 
løses opgaver i Korpsrådet, hvor man kan 
være direkte kontaktperson til udførende 
udvalg og projektgrupper . Ofte vil man også 
skulle ud at finde folk til at løse opgaver, som 
Førerstævnet eller Korpsrådet har besluttet . 
Ansvaret for det fælleskorpslige samarbej- 
de ligger også i Korpsrådet ved at udpege 
kompetente repræsentanter til fællesråd og 
fælleskorpslige bestyrelser og arbejdsgrupper . 

Omfang af arbejdet i Korpsrådet
Som korpsrådsmedlem forventes det, at 
man deltager aktivt i Korpsrådsmøder (KR-
møder), Førerstævne og Dialogdag . Dette er 
fordelt over egentlige KR-møder, møder på 
fællesudvalgsweekend med resten af korpsets 
udvalg, møde på Spejdernes årsmøder og 
Førerstævnet, forventet ca 5 mødeweekender 
om året plus Førerstævnet, samt yderligere 
et par Google-Meet-møder med Korpsrådet . 
Derudover er Korpsrådet organiseret i styre-
grupper efter ansvarsområder . Man vil være 
medlem af 1 eller 2 styregrupper afhængigt 
af hvad man ønsker og man er selv med til at 
bestemme mødefrekvensen her .

Et typisk KR-mødeår ser således ud:
• Oktober: Fællesudvalgsweekend og KR-

møde på Øksedal
• November: KR-møde på Google Meet
• Januar: Dialogdag
• Januar/februar:  Fællesmøde med BiD 

og BBU og KR-møde
• Marts: Spejdernes Årsmøde og KR-møde 

på Houens Odde
• April/maj: Førerstævne
• Maj: KR-møde og udvalgsweekend på 

Øksedal
• Juni: KR-møde på Google Meet
• August: Fysisk KR-møde
• September: Spejdernes sensommer-

møde og KR-møde

Styregruppefordeling 
De 10 medlemmer af Korpsrådet er ind-
delt i styregrupper, alle med reference til 
Korpsrådet . Grupperne er sammensat efter 
medlemmernes mål og ønske for arbejdet i 
Korpsrådet . Der er 3-5 tilknyttet hver gruppe . 
Gruppen er samtidig kontakt til udvalg og/
eller samarbejdspartnere . 

Formålet med strukturen: 
• Kontinuitet (for den 2 årige valgperiode)
• Fordele arbejdsbyrden i Korpsrådet 

og målrette indsatsen for det enkelte 
Korpsrådsmedlem

• Bedre oplæg til Korpsrådsmøderne 
(emner til orientering, debat eller 
beslutninger)

• Sikre der er en rød tråd igennem  
arbejdet 

 

Valg til Korpsråd
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De nuværende tre styregrupper: 
Forretningsudvalget - daglig drift imellem  
KR-møderne, økonomi, ledelse og kontakt til 
ØKU, IU og YEGO 

PR - Tovholder for korpsets events; 
Førerstævne, dialogdag, fællesudvalgs- 
weekend, kontakt til Centerlejrudvalget, 
KomIT og Joti   

Kredsudvikling – Tovholder for førertræning, 
programstof og andet kredsrelateret, kontakt 
til FTU
 
Har du spørgsmål til arbejdet i Korpsrådet er 
du altid velkommen til at kontakte et af med-
lemmerne, eller sende en mail til hele Korps-
rådet på kr@dbs .dk .
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Næste Førerstævne

Korpsrådet indstiller, at Førerstævne 2022 afholdes i weekenden d . 30 . april til 1 . maj et cen-
tralt sted i Danmark, arrangeret af en projektgruppe og Korpsrådet i fællesskab .
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Vedtægter relevant for 
Førerstævnet

§ 12. Førerstævnet
Stk 1 .  Korpsets øverste myndighed er Førerstævnet, der afholdes en gang om året,   
    hvor alle medlemmer har adgang og stemmeret . Medlemmer under 15 år skal   
  repræsenteres af forælder eller værge . 

Stk 2 .  Hver stemmeberettiget deltager på Førerstævnet repræsenterer én stemme . Et  
  medlem kan ikke samtidig repræsentere sig selv og andre medlemmer, herunder  
  medlemmer under 15 år . 

Stk 3 .  Førerstævnets formål er:
A . Ved forhandlinger at tage stilling til forslag vedrørende korpsets arbejde . 

B . Gennem foredrag, instruktioner, samtaler og lignende at dygtiggøre deltag   
 erne i spejderarbejdet med korpsets formål for øje . 

Stk 4 .  Dagsorden for Førerstævnets forretningsmøde skal bl .a . indeholde:

A . Forelæggelse af korpsets beretning . 
 Forelæggelse af årsregnskab .
B . Valg til Korpsrådet (hvert andet år) . Dog med mulighed for suppleringsvalg mellem  
 valgperioden .
C . Godkendelse af budget, herunder fastsættelse af kontingent .
D . Behandling af indkomne forslag . 

Stk 5 .  Forslag til Førerstævnets behandling kan indgives af Korpsråd, kredse og divi- 
  sioner eller mindst seks førere i forening . Forslag skal være indsendt til Korps- 
  rådet via korpskontoret jf . § 17, stk . 2, senest to måneder før Førerstævnet .

Stk 6.  Beslutninger på Førerstævnet sker ved simpelt flertal, hvor ikke særlige regler er  
         fastsat i vedtægten . Afstemningen foretages skriftligt, såfremt to af Førerstævnets        
  stemmeberettigede deltagere fremsætter ønske herom, eller når dirigenterne  
  bestemmer det .

Stk 7 .  På Førerstævnet kan beslutninger kun tages om de forslag, der har været opta- 
  get på dagsordenen . Ændringsforslag kan dog fremsættes og behandles på   
  Førerstævnet .

Stk 8 .  Hvor intet andet er fastsat, drager Korpsrådet omsorg for udførelse af    
  Førerstævnets beslutninger .

Stk 9 .  Førerstævnet kan ved forretningsorden fastætte nærmere regler for forretnings- 
  mødets afvikling .
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Vedtægter relevant for 
Førerstævnet

§ 13. Korpsrådet

Stk 1 .  Korpset ledes under ansvar over for Førerstævnet af et Korpsråd som eneste   
  beslutningsberettigende organ mellem førerstævnerne . 

Stk 2 .  Korpsrådet består af 10 medlemmer: Korpsrådsformand, spejderchef, vicespejder 
  chef, korpskasserer og seks medlemmer .
 
Stk 3 .  Korpsrådet nedsætter et forretningsudvalg til at lede det dagslige arbejde mellem  
  korpsrådsmøderne . Korpsrådet kan delegere sine beføjelser til Forretningsudvalget .
 
Stk 4 .  Korpsrådets medlemmer kan ikke lade sig repræsentere af suppleanter .
 
Stk 5 .  Kun medlemmer af korpset er valgbare til Korpsrådet . Såfremt medlemmer under  
  15 år ønsker at stille op til Korpsrådet skal de lade sig repræsentere af en forælder  
  eller værge .
 

§ 14. Korpsrådets opgaver

Stk 1 .  Varetagelse af korpsets interesser udadtil og styrkelse af fællesskabet med Bap- 
  tistkirken i Danmark, med øvrige spejderkorps i ind- og udland, samt i øvrigt med  
  organisationer med hvilke, der findes interessefællesskab.
 
Stk 2 .  Sikre rammerne for korpsets arrangementer (Førerstævner, førertræninger, inter- 
  nationalt arbejde, kommunikation mv .) .
 
Stk 3 .  Udarbejdelse og behandling af forslag til Førerstævnet vedrørende korpset arbejde .
 
Stk 4 .  Sikre at der er tidssvarende arbejdsstof til kredsene .
 
Stk 5 .  Ansættelse og afskedigelse af korpsets ansatte, herunder fastsættelse af arbejds- 
  områder, aflønning mv.
 
Stk 6 .  Fordeling af korpsets arbejde mellem korpskontor, korpskonsulenter mv .
 
Stk 7 .  Korpsrådet nedsætter udvalg og udpeger formænd og øvrige medlemmer til disse .  
  Hvert udvalg udstyres med et kommissorium . Der bør tilstræbes, at højst 2/3 af et  
  udvalg er af samme køn .
 
Stk 8 .  Der skal annonceres efter medlemmer til alle korpsrådsnedsatte udvalg .
 
Stk 9 .  Valg af repræsentanter til bestyrelser, udvalg, råd mv . hvor korpset lader sig   
  repræsentere .
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Vedtægter relevant for 
Førerstævnet

Stk 10 .  Udpegning af International Commissioner (PFD) og Vice International Commission 
  er (DSC) .

Stk 11 .  Korpsrådet fastsætter i øvrigt selv sin forretningsorden .

§ 15. Valg til korpsrådet

Stk 1 .  Der vælges hvert andet år på Førerstævnet en spejderchef og en vicespejderchef,  
  der bør være af hvert sit køn. Genvalg kan finde sted. De opstillede kandidat  
  er, derved afstemningen opnår over halvdelen af de afgivne stemmer, er valgt .  
  Såfremt der ikke opnås valg til den ene eller begge poster, foretages valg blandt de  
  kandidater, der ved første afstemning har opnået mindst 10 stemmer til den pågæl 
  dende post. Almindeligt stemmeflertal er afgørende. 

Stk 2 .  Der vælges ligeledes hvert andet år kasserer og syv menige medlemmer . Korpsrå 
  det vælger korpsrådsformanden blandt sin midte .
 
Stk 3 .  Valgene foregår skriftligt og foretages på lige år, og alle valg gælder for to år, jf .  
  dog stk . 6 .
 
Stk 4 .  Bliver en af posterne som spejderchef eller vicespejderchef ledige i funktions- 
  perioden konstituerer Korpsrådet ud af sin midte en ny spejderchef eller vice- 
  spejderchef indtil næste Førerstævne .
 
Stk 5 .  Bliver posten som korpskasserer ledig i funktionsperioden, konstituerer Korps - 
  rådet en ny korpskasserer indtil næste Førerstævne . Vælges der ikke en korps- 
  kasserer på Førerstævnet, kan Korpsrådet konstituere en ny korpskasserer indtil  
  næste Førerstævne .
 
Stk 6 .  Vælges der ikke et helt korpsråd, foretages suppleringsvalg på det efterfølgende  
  Førerstævne . Valgperioden er et år . 

§ 18. Økonomi

Stk 1.  Korpsrådet skal overfor Førerstævnet aflægge driftsregnskab og balance.
 
Stk 2 .  Korpsets regnskab føres af korpskassereren .
 
Stk 3 .  Korpsets regnskabsår er kalenderåret .
 
Stk 4 .  Korpsets regnskab skal revideres af en registreret eller statsautoriseret revisor, der  
  vælges af Korpsrådet .
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Vedtægter relevant for 
Førerstævnet

§ 18. Økonomi

Stk 5 .  Der betales et årligt korpskontingent for hvert korpsmedlem (inkl . førere) . Kontin- 
  gentets størrelse fastsættes af Førerstævnet efter indstilling fra Korpsrådet . Kontin- 
  gentet opkræves af kredsene, der hæfter for beløbet over for korpset . Kontingentet  
  fra medlemmer af Korpsgruppen opkræves af Korpskontoret .
 
Stk 6 .  Korpsrådet har den bevilligende myndighed i henhold til det på Førerstævnet god- 
  kendte budget .

§ 20. Vedtægtsændringer

Stk 1 .  Tilføjelser eller ændringer af korpsvedtægten for Danske Baptisters Spejderkorps  
  kan kun finde sted, når mindst 2/3 af de stemmeberettigede ved et Førerstævne  
  stemme herfor .

Stk 2.  Forslag til vedtægtsændringer skal følge § 12 stk. 5. Desuden skal det være offent- 
  liggjort senest 14 dage inden Førerstævnet .

Stk 3.  Det påhviler alene forslagsstilleren at drage omsorg for offentliggørelsen af forslag  
  til ændringer eller tilføjelser til korpsvedtægten. Offentliggørelsen skal finde sted  
  på en sådan måde, at alle kredse, divisioner og korpsrådsmedlemmer bliver be- 
  kendt med forslaget .

Stk 4 .  Såfremt intet andet er angivet, træder vedtagne forslag i kraft umiddelbart efter  
  Førerstævnet .
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Praktiske oplysninger

Motto
”Mod til ________”

Sted og adresse
Aarhus Baptistkirke, Immanuelskirken
Hedemannsgade 1
8000 Aarhus

Tid
Førerstævnet finder sted lørdag d. 25. september kl. 10.00-16.30.

Pris for stævnet.
Det koster 75 kr . at deltage på Førerstævnet . Deltagerprisen dækker stævnegebyr og forplej- 
ning .
Tilmelding efter tilmeldingsfristens udløb (11 . september) tillægges et gebyr på 25 kr . pr . per-
son .

Parkering.
Der er ikke voldsomt gode parkeringsforhold ved Immanuelskirken . Vi anbefaler andre trans-
portformer, eller forsøger at finde alternativ parkering.

Immanuelskirken ligger ca . 1 km fra Aarhus Banegård .

Mødeform og aktiviteter
Mødet vil blive afholdt i kirken men der vil også være et friluftselement, så sørg for at tage 
overtøj med til at komme lidt ud .

Forplejning
Der vil blive serveret en bid brød og kaffe ved ankomst, frokost samt en godt til eftermid- 
dagskaffen. Hvis du har behov for special-kost, meld det da gerne ved tilmelding
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Parkering i Aarhus
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IMMANUELSKIRKEN AARHUS

HER FINDER DU DEN
NÆRMESTE PARKERINGSAUTOMAT

BETALINGSOMRÅDE PRISER

GRØN ZONE – TAKST Hverdage:  8.00-19.00 / 17 kr. pr. time
Hverdage:  19.00-23.00 / 5 kr. pr. time
Lørdag:  8.00-16.00 / 17 kr. pr. time
Lørdag:  16.00-23.00 / 5 kr. pr. time

GUL ZONE – TAKST DE 2 FØRSTE TIMER
1. time / 0 kr. pr. time
2. time / 0 kr. pr. time

 EFTER DE 2 TIMER 
Hverdage:  8.00-19.00 / 22 kr. pr. time
Hverdage:  19.00-23.00 / 10 kr. pr. time
Lørdag: 8.00-16.00 / 22 kr. pr. time
Lørdag:  16.00-23.00 / 10 kr. pr. time
Søndag:  8.00-18.00 /5 kr. pr. time

RØD ZONE – TAKST Hverdage:  8.00-19.00 / 22 kr. pr. time
Hverdage:  19.00-23.00 / 10 kr. pr. time
Lørdag:  8.00-16.00 / 22 kr. pr. time
Lørdag:  16.00-23.00 / 10 kr. pr. time
Søndag:  8.00-18.00 /5 kr. pr. time

SÆRLIGT OM GUL ZONE
Man får kun de 2 første timer til 0 kr. ved at foretage en digital registrering 
i app eller automat af køretøjet i gul zone. Når man har parkeret i mere end 
2 timer, betaler man almindelig parkeringstakst. Efter et kalenderdøgn får 
man igen de 2 første timer til 0 kr. (forudsat at køretøjet er digital registre-
ret i app eller automat) 
Læs mere her: www.aarhus.dk/2timer  

* Gælder også helligdage

*

*

BEMÆRK: Kortet er vejledende og kan ikke bruges som dokumentation. 
Man skal desuden altid efterkomme gældende lokale restriktioner og forbud.
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Hjernevriderne


