
 

Referat fra Korpsrådsmøde 2016 i  
Det Danske Spejderkorps,  
19. - 20. november 2016, 
på Hotel Legoland, Aastvej 10, 7190 Billund 

 

Mødet blev indledt lørdag den 19. november kl. 09.30. 

Spejdercheferne Annesofie Bjerre (Fie) og David Hansen indledte mødet med at byde 

velkommen til de 1024 tilmeldte, heraf 541 delegerede, og de fremmødte gæster fra 

Bhutan Scouts Association, Scouting Ireland, De grønne pigespejdere, KFUM-Spejderne i 

Danmark, Danske Baptisters Spejderkorps, Foreningen Spejderne, Spejdernes Lejr, 

Middelgrundsfonden, Spejder Sport, Brejning Efterskole, Korinth Efterskole og Børnerådet. 

 

a. Valg af dirigent og referent 
Til dirigenter valgte Korpsrådet Kristian Storgaard og Henriette Mygind Krempel, som 

herefter overtog ledelsen af mødet.  

Til referenter valgte Korpsrådet Camilla Mønsted Simonsen og Michael Nyerup. 

Til stemmetællere valgte Korpsrådet Morten Bjørn Nielsen (Formand) og ansatte fra 

Korpskontoret samt udvalgsmedlemmer fra den fælles organisation i Det Danske 

Spejderkorps. 

Dirigenterne takkede for valget og konstaterede, at mødet var lovligt varslet og 

beslutningsdygtigt. Mødet blev afholdt inden for perioden 1.-20. november 2016. Dato og 

sted for Korpsrådsmødet blev oplyst på dds.dk den 20. maj og blev annonceret i 

nyhedsbrev den 24. juni og i Wide den 2. juni. Mødematerialet blev udsendt til alle 

tilmeldte medlemmer af Korpsrådet den 14. oktober 2015 og blev samtidigt lagt på 

dds.dk.  

Dirigenterne gennemgik mødematerialet og dagsordenen og sikrede sig, at både 

dagsordenen og mødets forløb var i overensstemmelse med korpsets love. 

Dirigenterne erfarede, at et eller flere stemmeberettigede medlemmer deltagere ved en 

fejl havde fået udleveret for mange stemmesedler i sit mødemateriale. På den baggrund 

besluttede dirigenterne, at det udleverede stemmemateriale (udleveret lørdag) ikke 

kunne anvendes til afstemning. Der blev udleveret nyt stemmemateriale til de 

stemmeberettigede deltagere søndag morgen.  



 

Dirigenterne konstaterede ved kontrolafstemning, at der var 541 stemmeberettigede 

medlemmer af Korpsrådet til stede ved afstemningerne søndag, og at dette antal stemte 

med det registrerede antal nye udleverede stemmesedler. 

 

b. Godkendelse af mødets forretningsorden 
Forretningsordenen var trykt i det fremsendte mødemateriale. 

Der var ikke nogen, der ønskede forretningsordenen sat til afstemning. Forslaget til 

forretningsorden blev herefter godkendt. 

Forretningsordenen foreskriver, at der skal nedsættes et redaktionsudvalg. Til dette valgte 

Korpsrådet: Martin Duus (formand), Malene Eigenbroth (formand), Bent Sejersen 

(gruppe/arrangement/center), Thomas Goul (gruppe/arrangement/center), Mikael 

Andersen (divisionerne) og Elise Mølleskov (Korpsledelsen). 

Korpsrådet godkendte efterfølgende de foreslåede facilitatorer for debatterne på 

indflydelsestorvet. 

 

c. Beretning fra Korpsledelsen 
Spejdercheferne Fie Bjerre og David Hansen fremlagde Korpsledelsens beretning. 

De startede med at understrege, at stoltheden af at være spejder ikke handler om mærker 

eller medaljer, og det der driver de mange frivillige i grupper, divisioner og arrangementer 

ikke er de praktiske goder. Det er derimod udvikling. Det er nemlig et af korpsets formål, 

at udvikle børn og unge. 

Det er bekræftende at se, hvordan spejderne udvikler sig igennem friluftsliv, udfordringer 

og fællesskab. For mange børn og unge er det i vores fællesskab, at de for første gang 

sover ude, mærker varmen fra et bål, rejser udenlandsk uden forældre eller ser toppen af 

et bjerg. Men det er ikke kun spejderne, der udvikler sig. Korpset udvikler sig også. Vi 

bliver stadigt flere spejdere. I 2015 var vi 35.000 spejdere i Det Danske Spejderkorps.  

Spejdercheferne takkede grupperne for det store arbejde, der gøres for at få og fastholde 

medlemmerne i det helt unikke fællesskab, der findes i grupperne. 

Det er fællesskabet og samarbejdet, der gør vores arbejde til noget unikt. Det er også hos 

os, at børn og unge møder begge dele for første gang. Men hvordan får vi flere med i 

fællesskabet? Nogle gange glemmer vi, at vores aktiviteter som er mere end 100 år gamle, 

faktisk er indgangsvinklen til at få flere med. Men det kræver, at vi bliver bedre til at 

række ud. Det kan være gennem nye aktiviteter, både lokalt og nationalt. Som når 50 

grupper afholder Sov-Ude-dag i maj og en lang række grupper afvikler Familiespejd-dag i 

august.  



 

Spejdercheferne ønskede tillykke til Klitmøller Spejderne, der for kort tid siden blev kåret 

til årets forening i deres region. 

Spejdercheferne præsenterede Foreningen Spejderne som en paraplyorganisation, der 

skal understøtte samarbejdet på tværs af korpsene, samt sikre at vi kan lære af hinanden 

og være fælles om de gode aktiviteter, der allerede er i gang. 

Dette har vist sig nyttigt i arbejdet omkring Ungdomsøen, hvor Nordea-fonden i 2016 har 

støttet med yderligere 120 mio. kr. Det har de gjort, fordi de ligesom os kan se, at 

spejderrammen er en fantastisk metode til at udvikle børn og unge, uanset om de er 

spejdere eller ej. 

I de kommende års arbejde med udviklingen af Foreningen Spejderne vil Learning by 

Doing være det grundlæggende princip. Men vi ved allerede nu, at foreningen på den 

korte bane vil fokusere på Ungdomsøen med projektet ”Explorer Islands”, der vil finde 

sted både på Spejdernes Lejr 2017, men også lokalt ude omkring i landet. Derudover vil 

foreningen starte arbejdet med, at alle i Danmark får et tidssvarende billede af, hvad 

spejder er. 

Næste års højdepunkt, Spejdernes Lejr 2017, er en god anledning til at vise dette. 

Spejdercheferne opfordrede alle til at tilmelde sig, og sikre at nabogruppen også får sig 

tilmeldt. Det er de mange deltagere på lejren, der giver den store oplevelse for den 

enkelte samt sikre en økonomisk bæredygtig lejr for korpset.  

Det er grupperne, der er nøglen til udviklingen af korpset. Eller mere præcist, lederne ude 

i grupperne. Lederudvikling er derfor et fokuspunkt i udviklingsplanen. I det kommende år 

lanceres et nyt dds.dk, der skal hjælpe og udvikle både nye og erfarne ledere i 

spejderarbejdet. Samt et nyt medlemssystem ”Medlemsservice”, der vil gøre det lettere, 

at udføre det administrative arbejde i grupperne. Begge dele bliver præsenteret på 

Korpsrådsmødet, så deltagerne får en chance for at få et smugkig. 

Bogen ”Den gode gruppe”, der blev udgivet sidste år, er allerede blevet brugt til adskillige 

udviklingsforløb rundt om i grupperne. På dette møde udgives et nyt hæfte ”Den gode 

division”. Det er en vejledning til alle, der gerne vil skabe netværk og udvikling på tværs af 

grupperne. Hæftet er blevet til i et bredt samarbejde mellem divisionerne ud fra 

erfaringsudveksling. Planen er, at hæftet skal være i konstant udvikling efterhånden, som 

divisionerne gør sig nye erfaringer med, hvad der virker. 

Spejdercheferne inviterede alle til at bruge resten af lørdagen på at udvikle 

spejderbevægelsen. DDS’ udviklingsplan er allerede ved at gå fra ord til handling. 

Korpsledelsen indstillede til, at udviklingsplanen i dens nuværende form fortsætter. 

Baseret på den fælles udviklingsplan arbejder Korpsledelsen også med en række 

prioriteter. Der er fx ny uddannelsesstrategi på vej og en plan for, hvordan vi kan komme 

endnu længere med ledelsesudvikling. Samtidigt har vi også gang i en programrevision, 

som skal sikre nyt og bedre programmateriale. Og sidst men ikke mindst vil vi gentage 

succesen med Sov-ude-dag og fortsætte udviklingen af Søspejderarbejdet. 



 

Beretningen blev afsluttet med en kort video, hvor spejdere fik lov til at sætte deres egne 

ord på de tre punkter i udviklingsplanen. 

Korpsledelsens beretning var til debat på indflydelsestorvet lørdag eftermiddag. 

Afstemningen fandt sted søndag. 

Korpsledelsens beretning blev sat til afstemning og godkendt. 

 

d. Årsregnskab for 2015 til godkendelse og estimat for 2016 til 

orientering 

Mathias Faaborg fra Korpsledelsen præsenterede de vigtigste punkter i årsregnskabet for 

2015 samt estimat for 2016, der var trykt i dets fulde længde i det tilsendte 

mødemateriale. 

Resultatet for 2015 viser et overskud på ca. 1 mio. kr. Underskuddet på den primære drift 

på ca. 2 mio. kr. opvejes af overskuddet fra salget af Holmgård og Spejder Sports overskud 

på ca. 3 mio. kr. 

Estimatet for 2016 ser bedre ud end forventet. Pr. 1/11 viser estimatet et underskud på 

1,6 mio. kr., mod et fremlagt estimat i mødematerialet på 2,1 mio. kr. 

Der var mulighed for debat og uddybende spørgsmål på indflydelsestorvet lørdag 

eftermiddag. Afstemningen fandt sted søndag. 

Regnskabet for 2015 blev sat til afstemning, og regnskabet blev godkendt. 

 

e. Væsentlige beslutninger om korpsets fremtid 
1. forelæggelse af planer for det kommende år 

2. beslutninger i øvrigt om korpsets udvikling, spejderarbejde mv. 

Udviklingsplanen var trykt i det udsendte mødemateriale og dannede baggrund for en 

planlagt udviklingsproces med oplæg, workshops og løb i Legoland Parken lørdag 

eftermiddag. 

Idet den nuværende udviklingsplan dækker flere år, var der ikke fremlagt forslag til ny 

udviklingsplan fra Korpsledelsen. Der blev ikke fremsendt ændringsforslag til 

udviklingsplanen, og der var således ikke beslutninger til afstemning under dette punkt i 

år.  

 

 

 



 

f. Behandling af indkomne forslag 
Beslutningsforslagene var udsendt til alle delegerede sammen med mødematerialet. Alle 

forslag blev præsenteret i en separat, åben plenumpræsentation lørdag formiddag, og 

blev efterfølgende debatteret i en separat, åben plenumdebat lørdag eftermiddag. 

Forslagene blev desuden debatteret livligt i mindre fora på indflydelsestorvet lørdag 

eftermiddag. Der var deadline for ændringsforslag lørdag aften kl. 19. 

Beslutningsdokumentet med de indkomne ændringsforslag blev sendt på mail, lagt på 

dds.dk/krm16 og uddelt til deltagere, der havde bestilt en trykt udgave søndag morgen. 

Afstemningerne fandt sted søndag. 

 

B1: Stillingtagen til Det Danske Spejderkorps’ medlemskab af foreningen 

Spejderne 

Korpsrådet tager stilling til enten at udmelde DDS af foreningen Spejderne eller fortsætte 

samarbejdet. 

Forslagsstillere: Thomas Brøgger, Århus Skov; Martin Venborg, Reden 5. Aalborg; Morten 

Kjær Lennon, De blå Haslevspejdere 

Korpsledelsen støttede ikke forslaget. 

 

Til B1 var der indkommet følgende ændringsforslag: 

Æ4  

Korpsrådet tager stilling til enten at udmelde DDS af foreningen Spejderne eller fortsætte 

samarbejdet.  

Foreningen Spejderne  

Korpsrådet bakker Korpsledelsen op i arbejdet i foreningen Spejderne.  

Korpsledelsen varetager medlemskabet og orienterer på korpsrådsmødet om:  

1. Status i foreningen  

2. Gældende samarbejdsaftale mellem medlemskorpsene i foreningen Spejderne  

3. Foreningen Spejdernes gældende strategiplan  

Forslagsstillere: Thomas Brøgger, Århus Skov Division; Astrid Kærvang Pedersen, Viby-

Kongsvang Gruppe; Morten Kjær Lennon, De Blå Haslevspejdere; Henrik Nielsen, Johan 

Rantzau Gruppe; Niels Parkegaard-Ottosen, Klit Division; Martin Eigenbroth, Klitmøller 

spejderne; Martin Krusell Nielsen, Thisted Spejderne. 

Korpsledelsen støttede ændringsforslaget. 



 

 

Æ4 blev sat til afstemning og vedtaget. 

Herefter blev B1 inkl. Æ4 sat til afstemning og vedtaget. 

 

B2: For-korpsrådsmøder 2017 

Korpsrådet ønsker, at der i oktober 2017 afholdes 4-6 fælles for-korpsrådsmøder fordelt rundt i 

landet, hvor opstillede til valg, forslagsstillere samt korpsrådets lokale medlemmer kan mødes og 

tale med/om de forskellige kandidater og forslag. Datoerne meldes ud senest 1. maj 2017. 

Forslagsstillere: Peter Erkmann, Kongslejre Division; Leif Utermöhl, Søllestedspejderne; 

Morten Kjær Lennon, De Blå Haslevspejdere; Martin Hollerup Venborg, Reden 5. Aalborg; 

Casper Judson, Karl af Riise – Sorø. 

Korpsledelsen støttede ikke forslaget. 

 

B2 blev trukket tilbage af forslagsstilleren, og ingen ønskede at opretholde forslaget. 

Forslaget blev derfor ikke sat til afstemning. 

 

B3: Indflydelsestorv for alle 

Korpsrådet (KR) ønsker, at alle interesserede på KRM17 får mulighed for at øve indflydelse på alle 

forslag. KR ønsker derfor, at mødet organiseres på en måde, så den enkelte deltager får mulighed for 

at deltage i samtlige boder på indflydelsestorvet. 

Forslagsstillere: Peter Erkmann, Kongslejre Division; Leif Utermöhl, Søllestedspejderne; 

Morten Kjær Lennon, De Blå Haslevspejdere; Martin Hollerup Venborg, Reden 5. Aalborg; 

Annelise Pedersen, Køgespejderne 

Korpsledelsen støttede ikke forslaget. 

 

B3 blev sat til afstemning og forkastet (174 for, 311 imod, 33 blanke). 

 

B4: Demokratipakke 
Korpsledelsen nedsætter en arbejdsgruppe, der skal kigge på det formelle og uformelle demokrati i 

korpset. Arbejdsgruppen skal kigge på det nationale plan (korpsledelsen, hovedudvalg, underudvalg, 

korpskontoret m.v. samt de foreninger og andre sammenslutninger, som korpset deltager i, herunder 

foreningen Spejderne, fællesrådene m.v.). Arbejdsgruppen kan, hvis den finder det relevant i 

sammenhængen, inddrage demokratiet i grupper, divisioner og de internationale fora, korpset 

deltager i, men det er ikke hovedformålet med arbejdet. Arbejdet skal munde ud i en “best practice” 



 

for, hvordan vi sikrer et levende og involverende demokrati i korpset. På det formelle plan skal 

arbejdsgruppen kigge på retningslinjer for mødeindkaldelser, dagsordener, referater, bilag, jobopslag 

m.v. Arbejdsgruppen skal have et forslag til “best practice” klar senest 6 måneder efter dette forslag 

vedtages, således at der er tid til at stille beslutningsforslag/lovforslag til korpsrådsmødet 2017 ud fra 

arbejdsgruppens resultater. 

Forslagsstillere: Tina Dahl Marcussen, Øresund Division; Mikkel Christiansen, 1. Helsingør 

Gruppe; Helena Løwert, Fredensborg Gruppe 

Korpsledelsen støttede ikke forslaget. 

 

Til B4 var der indkommet følgende ændringsforslag: 

Æ5  

Korpsledelsen nedsætter en arbejdsgruppe, der skal kigge på det formelle og uformelle demokrati i 

korpset. Arbejdsgruppen skal kigge på det nationale plan (Korpsledelsen, hovedudvalg, underudvalg, 

korpskontoret m.v. samt de foreninger og andre sammenslutninger, som korpset deltager i, herunder 

foreningen Spejderne, fællesrådene m.v.). Arbejdsgruppen kan, hvis den finder det relevant i 

sammenhængen, inddrage demokratiet i grupper, divisioner og de internationale fora, korpset 

deltager i, men det er ikke hovedformålet med arbejdet. Arbejdet skal munde ud i en “best practice” 

for, hvordan vi sikrer et levende og involverende demokrati i korpset. På det formelle plan skal 

arbejdsgruppen kigge på retningslinjer for mødeindkaldelser, dagsordener, referater, bilag, jobopslag 

m.v. Arbejdsgruppen skal have et forslag til “best practice” klar senest 6 måneder efter dette forslag 

vedtages, således at der er tid til at stille beslutningsforslag/lovforslag til korpsrådsmødet 2017 ud fra 

arbejdsgruppens resultater.  

Korpsledelsen nedsætter en ekspertgruppe, som skal undersøge demokratiet i DDS.  

Ekspertgruppen skal udarbejde en plan for, hvordan DDS kan få et inspirerende og engagerende 

demokrati.  

Planen formidles via korpsets medier inden udgangen af maj 2017.  

Forslagsstillere: Tina Dahl Marcussen, Øresund Division; Mikkel Christiansen, 1. Helsingør 

Gruppe; Helena Løwert, Fredensborg Gruppe 

Korpsledelsen støttede ændringsforslaget. 

 

Æ5 blev sat til afstemning og vedtaget. 

Herefter blev B4 inkl. Æ5 sat til afstemning og vedtaget. 

 



 

g. Behandling af lovforslag 
Lovforslagene var udsendt til alle delegerede sammen med mødematerialet. Alle forslag 

blev præsenteret i en separat, åben plenumpræsentation lørdag formiddag, og blev 

efterfølgende debatteret i en separat, åben plenumdebat lørdag eftermiddag. Forslagene 

blev desuden debatteret livligt i mindre fora på indflydelsestorvet lørdag eftermiddag. Der 

var deadline for ændringsforslag lørdag aften kl. 19. 

Beslutningsdokumentet med de indkomne ændringsforslag blev sendt på mail, lagt på 

dds.dk/krm16 og uddelt til alle deltagere, der havde bestilt en trykt udgave søndag 

morgen. Afstemningen fandt sted søndag. 

 

L1: Foreningen Spejderne 
Ny § tilføjes under landsorganisationen (f.eks. § 50).  

Foreningen Spejderne 

Korpset deltager i foreningen Spejderne. Korpsledelsen varetager medlemskabet. Beslutninger der 

medfører suverænitetsafgivelse for korpset samt beslutninger om gennemførelse af landslejr 

vedtages af Korpsrådet. 

Forslagsstillere: Martin Eigenbroth, Klitmøller Spejderne; Niels Parkegaard-Ottosen, Klit 

Division; Martin Krusell Nielsen, Thisted Spejderne. 

Korpsledelsen støttede ikke forslaget. 

 

Til L1 var der indkommet følgende ændringsforslag: 

Æ1: Forslaget ændres til følgende beslutningsforslag  

Debat om korps/tværkorpslige lejre  

Korpsrådet pålægger Korpsledelsen at gennemføre en debat med grupper og divisionsledelser vedr. 

afholdelse af korps/tværkorpslige lejre inden beslutningen om deltagelse på en 3. Spejdernes Lejr 

tages.  

Dette skal ske i løbet af 2017, og munde ud i et beslutningsforslag fremsat af Korpsledelsen på 

korpsrådsmødet 2017.  

Forslagsstillere: Martin Eigenbroth, Klitmøller Spejderne; Niels Parkegaard-Ottosen, Klit 

Division; Martin Krusell Nielsen, Thisted Spejderne. 

Korpsledelsen støttede ændringsforslaget. 

 

Æ1 blev sat til afstemning og vedtaget. 

Herefter blev L1 inkl. Æ1 sat til afstemning og vedtaget. 



 

L2: Foreningen Spejderne på dagsordenen 
Ændring af § 36: 

I § 36 stk. 1 (Dagsorden for korpsrådsmøde) tilføjes nyt pkt. d. (efterfølgende punkter hedder 

herefter pkt. e. til n.): 

d. Beretning fra foreningen Spejderne. 

Forslagsstillere: Martin Eigenbroth, Klitmøller Spejderne; Niels Parkegaard-Ottosen, Klit 

Division; Martin Krusell Nielsen, Thisted Spejderne. 

Korpsledelsen støttede ikke forslaget. 

 

L2 blev sat til afstemning og forkastet (143 for, 356 imod, 31 blanke). 

 

L3: Udsendelse af materiale til korpsrådsmødet 
Ændring af § 8 og § 35.  

Ændring af nuværende § 8, stk. 6 (Rådsmøder), samt ændring af nuværende § 35, stk. 4 

(Korpsrådsmøde). 

Ændring af § 8. Rådsmøder 

6. Hvor der i disse love er angivet, at der skal gives meddelelse, eller at indkaldelser, beskeder, 

materiale, bilag eller andet skal sendes eller udsendes, kan udsendelse ske med post, elektronisk 

post, og/eller ved hjælp af et fælles elektronisk medie, som modtagerne har adgang til. 

Mødemateriale til korpsrådsmøde, herunder regnskab, budget, indkomne forslag m.v. skal dog 

udsendes via post jf. § 35 stk. 4, dog ikke til medlemmer der har tilkendegivet, at de ikke ønsker 

udsendelse som fysisk post. 

Ændring af § 35. Korpsrådsmøde 

4. Et ordinært korpsrådsmøde annonceres senest 1. juli i et af korpsets medier.  

Spejdercheferne sender pr. brev, jf. dog § 8 stk. 6, 

Spejdercheferne udsender, jf. § 8 stk. 6, senest tre uger før mødets afholdelse indkaldelse til ordinært 

korpsrådsmøde med dagsorden og mødemateriale til alle bestyrelsesformænd, gruppeledere, 

divisionschefer, centerledere og arrangementsledere samt til alle personer, som ved udsendelsen er 

tilmeldt korpsrådsmødet. Spejdercheferne indkalder til ekstraordinært korpsrådsmøde senest to uger 

efter modtagelse af skriftlig anmodning, og det ekstraordinære korpsrådsmøde skal afholdes senest 

seks uger efter modtagelse af anmodningen. 

Forslagsstillere: Korpsledelsen. 

 

  



 

Til L3 var der indkommet følgende ændringsforslag: 

Æ2: L3 ændres til:  

§ 8. Rådsmøder 6. Hvor der i disse love er angivet, at der skal gives meddelelse, eller at indkaldelser, 

beskeder, materiale, bilag eller andet skal sendes eller udsendes, kan udsendelse ske med post, 

elektronisk post, og/eller ved hjælp af et fælles elektronisk medie, som modtagerne har adgang til. 
Mødemateriale til korpsrådsmøde, herunder regnskab, budget, indkomne forslag m.v. skal dog 

udsendes via post jf. § 35 stk. 4, dog ikke til medlemmer der har tilkendegivet, at de ikke ønsker 

udsendelse som fysisk post.  
§ 35. Korpsrådsmøde 4. Et ordinært korpsrådsmøde annonceres senest 1. juli i et af korpsets medier. 

Spejdercheferne sender pr. brev, jf. dog § 8 stk. 6, senest tre uger før mødets afholdelse indkaldelse 

til ordinært korpsrådsmøde med dagsorden og mødemateriale til enhedernes korpsrådsmedlemmer 

og Korpsledelsen alle bestyrelsesformænd, gruppeledere, divisionschefer, centerledere og 

arrangementsledere samt til alle personer, som ved udsendelsen er tilmeldt korpsrådsmødet. 

Spejdercheferne indkalder til ekstraordinært korpsrådsmøde senest to uger efter modtagelse af 

skriftlig anmodning, og det ekstraordinære korpsrådsmøde skal afholdes senest seks uger efter 

modtagelse af anmodningen. 

Forslagsstillere: Morten Kjær Lennon, De Blå Haslevspejdere; Thomas Brøgger, Århus Skov; 

Thomas Frisenette, Fortunen gruppe; Helene Schiermer, Absalon Division; Martin Hollerup 

Venborg, Reden 5. Aalborg  

Korpsledelsen støttede ikke ændringsforslaget. 

 

Æ2 blev sat til afstemning og vedtaget. 

Herefter blev L3 inkl. Æ2 sat til afstemning og vedtaget. 

 

L4: § 42 Korpsledelsen 
Ændring af § 42.  

Ændring af § 42 stk. 1 med tilføjelse af tre punkter b-d (efterfølgende punkter hedder herefter e-g): 

1. Korpsledelsen varetager under ansvar over for Korpsrådet ledelsen af korpset. Korpsledelsen har 

således det overordnede ansvar for:  

a. korpsets pædagogiske, administrative og økonomiske arbejde  

b. at understøtte divisionsudvikling  

c. at facilitere netværk mellem divisionerne  

d. at understøtte kommunikationen mellem divisionerne, og korpsledelsen og dennes udvalg  

b e. at korpsets arbejde sker i overensstemmelse med formål, arbejdsgrundlag og værdier  

c f. at korpsets love i øvrigt og de af Korpsrådet vedtagne retningslinjer overholdes  



 

d g. at korpsets arbejde opfylder de medlemskrav, som verdensorganisationerne WAGGGS og 

WOSM stiller. 

Forslagsstillere: Peter Erkmann, Kongslejre Division; Leif Utermöhl, Søllestedspejderne; 

Morten Kjær Lennon, De Blå Haslevspejdere; Martin Hollerup Venborg, Reden 5. Aalborg; 

Annelise Pedersen, Køgespejderne; Carsten Marckmann Christiansen, Svend Gynge 

Division; Casper Judson, Karl af Riise – Sorø. 

Korpsledelsen støttede ikke forslaget. 

 

L4 blev trukket tilbage af forslagsstilleren, og ingen ønskede at opretholde forslaget. 

Forslaget blev derfor ikke sat til afstemning. 

 

L5: § 43. Retningslinjer for arbejdets udførelse 

Ændring af § 3. stk. 1 (Retningslinjer for arbejdets udførelse): 

1. Korpsledelsen skal sikre et programtilbud for 6-23-årige medlemmer 

1. Korpsledelsen skal sikre et programtilbud for 3-23-årige medlemmer. 

Forslagsstillere: Peter Erkmann, Kongslejre Division; Leif Utermöhl, Søllestedspejderne; 

Morten Kjær Lennon, De Blå Haslevspejdere; Martin Hollerup Venborg, Reden 5. Aalborg; 

Annelise Pedersen, Køgespejderne; Carsten Marckmann Christiansen, Svend Gynge 

Division; Casper Judson, Karl af Riise – Sorø. 

Korpsledelsen støttede forslaget. 

 

Til L5 var der indkommet følgende ændringsforslag:  

Æ3 

1. Korpsledelsen skal sikre et programtilbud for 3-23-årige medlemmer.  

1. Korpsledelsen skal sikre et programtilbud for 3-24-årige medlemmer.  

Forslagsstillere: Karin Margrethe Löf Drenck, Øresund Division; Louis Holm Jørgensen, 

Ballerup Gruppe; Carsten Grønhøj, 1. Holte Gruppe; Camilla le Févre Simonsen, Erik 

Harefod Gruppe - Ølstykke Spejderne; Lars Heidtmann, Grænsetroppen Padborg Gruppe  

Korpsledelsen støttede ændringsforslaget. 

 

Æ3 blev sat til afstemning og vedtaget. 

Herefter blev L5 inkl. Æ3 sat til afstemning og vedtaget. 



 

h. Vedtagelse af budget for 2017 herunder fastsættelse af 

kontingent 
Mathias Faaborg gennemgik budgettet for 2017.  

Der er på budgettet afsat ca. 500.000 kr. til arbejdet i Foreningen Spejderne. Dette beløb 

svarer til hvad der tidligere år er brugt til tværkorpsligt samarbejde. Her kan nævnes 

aktiviteter såsom Folkemødet og Woop-app. 

Samlet set viser budgettet et underskud på 1,4 mio. kr. Dette skyldes, at Korpsledelsen 

prioriterer penge til projekter, der skal styrke korpset på længere sigt. 

 

Mathias Faaborg fremlagde derefter forslaget til kontingent for 2017.  

Korpsledelsen foreslog at hæve kontingentet med 1,50 kr., så det for 2017 er 303,75 kr. 

 

Der var mulighed for at stille uddybende spørgsmål og at debattere budgettet på 

indflydelsestorvet lørdag eftermiddag. Afstemningen fandt sted søndag. 

 

Der var indkommet følgende ændringsforslag til kontingent: 

Æ6 

Kontingentet fastsættes til kr. 303,75 hvilket svarer til en regulering på kr. 1,50. Kontingentet 

opkræves således i 3 rater a kr. 101,25.  

Kontingent for 2017 fastholdes på 302,25.  

Forslagsstillere: Bjarne Christoffersen, Nakskovspejderne; Kristine Vildenfeldt Holm- 

Eriksen, Sakskøbing Spejderne; Martin Steenstrup, Nørre Alslev Spejderne.  

Korpsledelsen støttede ikke ændringsforslaget. 

 

Æ6 blev sat til afstemning og forkastet. 

Herefter blev kontingentet sat til afstemning og godkendt.  

Afslutningsvis blev budgettet for 2017 sat til afstemning og godkendt. 

 

i. Valg af spejderchefer 
Der var ikke valg til Spejderchefer i år. 

 



 

j. Valg af øvrige medlemmer til Korpsledelsen 
Der var i år valg af et medlem til Korpsledelsen til indsupplering på en ledig plads, da et 

medlem af Korpsledelsen var trådt ud i valgperioden. 

Der var mulighed for at debattere med kandidaterne på indflydelsestorvet lørdag 

eftermiddag. Afstemningen fandt sted søndag. 

For at blive valgt til Korpsledelsen skal en kandidat opnå minimum 25% af de 

tilstedeværende delegeredes stemmer. Korpsrådet vælger ti medlemmer til 

Korpsledelsen, hvoraf mindst to medlemmer er fyldt 15 år, men ikke 24 år på 

valgtidspunktet. Det ene køn kan højest være repræsenteret med 2/3 af den samlede 

Korpsledelse inklusiv Spejdercheferne. Korpsledelsen ville - uanset hvem af de opstillede 

kandidater der blev valgt - fortsat opfylde disse krav. 

 

Til øvrige medlemmer af Korpsledelsen opstillede følgende kandidater: 

Elizabeth Brautsch Sand - 103 stemmer (19 %) -  Ikke valgt 

Louis Holm Jørgensen (under 24 år) - 166 stemmer (31 %)  – Ikke valgt 

Peter Erkmann - 245 stemmer (45 %)  – valgt 

 

Efter valg af øvrige medlemmer af Korpsledelsen består Korpsledelsen af: 

Annesofie Bjerre (Spejderchef), David Hansen (Spejderchef), Elise Mølleskov, Kristine 

Clemmensen-Rotne, Mai Choe Thode, Marie Glent-Madsen, Christian Federspiel, Mathias 

Faaborg, Rasmus Damkjær-Ohlsen, Søren Eriksen, Troels Lund og Peter Erkmann. 

 

k. Valg af medlemmer og suppleanter til valgudvalget 
Der var ikke valg af medlemmer til valgudvalget i år. 

 

l. Valg af revisor 
Korpsledelsen indstillede Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab til genvalg. Der 

var ikke andre forslag.  

Irene Rode (Sjølund Gruppe) kommenterede på, at man burde indhente tilbud fra andre 

end Deloitte. 

Korpsrådet vedtog genvalget. 

 



 

m. Eventuelt 
Lasse Bolander (Formand for Middelgrundsfonden) viste en video fra Ungdomsøen og 

fortalte om projektet. Nordea-fonden har senest støttet projektet på Ungdomsøen med 

120 mio. kr. Indtil videre er der brugt halvandet år på at sætte øen i stand og nu begynder 

arbejdet på at indrette øen til at understøtte formålet. Målet er at skabe en platform for 

unge i Danmark, hvor de kan mødes og sammen bygge de rammer, som skal forme 

fremtidens samfund. Lasse præsenterede også projektet ”Explorer Islands”, som skal 

skabe opmærksomhed om projektet blandt landets unge. Øen bliver indrettet til at kunne 

rumme alle aktiviteter, både indendørs, udendørs, formelt som mindre formelt. Øen og 

arbejdet med den vil blive en rigtig god mulighed for at præsentere, hvad spejder er og 

hvad vi står for. Øen vil blive åben for alle med hovedfokus på de unge, og håbet er, at der 

vil være aktiviteter og liv på øen året rundt. Det er planen, at renoveringsprojektet starter 

næste år og at øen kan åbne i foråret 2019. Lasse inviterede alle til allerede nu at komme 

med deres ideer til ø-aktiviteter. Dette arbejde er allerede startet i korpsene og i 

Foreningen Spejderne. 

Mia Lind Ibsen og Richard (Rikki) Engelholm (Lejrchefer, Spejdernes Lejr 2017) og Erik 

Lauritzen (Borgmester i Sønderborg Kommune) præsenterede Spejdernes Lejr 2017. 

Lejren vil bygge på brandet ”Danmarks stærkeste fællesskab” og har visionen ”Vi sætter 

spor”. Der er allerede nu ca. 15.000 forhåndstilmeldte, heraf 7.000 fra DDS. Der er på 

nuværende tidspunkt tilmeldt 3.500 udenlandske gæster. Lejrcheferne præsenterede de 

tre grupper af aktiviteter: Rejser, Fabtown og Frie aktiviteter, og opfordrede alle 

tilstedeværende til at byde ind, hvis man vil bidrage med planlægningen af aktiviteterne. 

De opfordrede også de tilstedeværende til at melde sig som ”Jobber”, og dermed bidrage 

til, at lejren bliver en kæmpe oplevelse for alle deltagere. Erik Lauritzen takkede for 

muligheden for at deltage i Korpsrådsmødet og bød alle spejderne velkommen til 

Sønderborg i sommeren 2017. Han fortalte, at Sønderborg er meget glade for, at de blev 

valgt til at være værter for lejren og at byen glæder sig meget til at tage imod alle 40.000 

spejdere. Han præsenterede lejrområdet som er et unikt og spændende område med 

masser af muligheder. Ligesom Sønderborg by vil lejren præsentere sig som en by med 

fokus på grøn energi, og med et særligt fokus på omverdenen gennem deres beliggenhed 

som grænseby. Erik forsikrede om, at forberedelserne er i fuld gang. Både anlægsarbejdet 

og forberedelserne af aktiviteterne, som både kommunen, de lokale foreninger og 

virksomheder er engagerede i. Afslutningsvis udtrykte Erik, at han håber, at lejren vil blive 

en fest, både på lejrområdet og i lokalområdet. Når 2017 er omme, vil vi gerne have, at 

alle vores borgere kan sige ”Jeg har en ven, der er spejder”. 

Bhutanarbejdsgruppen har haft besøg af en delegation fra Bhutan Scouts Association. 

Sammen har de fejret 10 års jubilæet for samarbejdet mellem Bhutan Scouts Association 

og Det Danske Spejderkorps. Mr. Gholing Tshering (Chief Commisioner of Bhutan Scouts 

Association) takkede for muligheden for at deltage i Korpsrådsmødet og glædede sig til at 

tage erfaringerne fra mødet med hjem til Bhutan. Samarbejdet og projekterne har 

medført en stor ændring i spejderarbejdet i Bhutan og Bhutan Scouts Association er godt 



 

på vej mod fremtiden takket være dette. Mr. Gholing Tshering understregede, at man ikke 

kan være menneske uden at være spejder, og at spejderne i Bhutan er fremtidens ledere. 

Mr. Gholing Tshering takkede Bhutanarbejdsgruppen for deres store hjælp med at gøre 

delegationens ophold til en kæmpe oplevelse. Fie takkede for de pæne ord, og overrakte 

en ramme med billeder fra de foregående 10 års samarbejde, og udtrykte et håb om, at 

samarbejdet kan fortsætte i mange år fremover. 

Michael Seeberg (formand for KFUM-Spejderne i Danmark) takkede for at have mulighed 

for at sende en hilsen til Korpsrådsmødet. Han fortalte, hvordan samarbejdet mellem 

korpsene er med til at styrke alle grupper på tværs af korps. Det gælder både 

inspirationen fra bogen ”Den gode gruppe” udgivet af Det Danske Spejderkorps, der også 

kan hjælpe grupperne hos KFUM-Spejderne, og samarbejde mellem grupper der kan 

styrkes på tværs samt det nye medlemssystem. Alle er de med til at vise værdierne og 

metoden i spejderarbejdet, og kan bidrage til at tage spejderarbejdet til nye højder. Han 

understregede, at vi med Foreningen Spejderne kan skabe en stærkere fortælling 

sammen, uden at vi mister vores forskellige særpræg. 

Marie Borregaard Vinther (næstformand for De grønne pigespejdere) fortalte, hvordan 

hendes lokale DDS gruppe skaber opmærksomhed i lokalområdet, fordi den er 

kendetegnet ved kvalitet, effektivitet og synlighed. De lokale grupper er hjørnestenene i 

spejderarbejdet på tværs af korpsene. Udviklingen i spejderarbejdet starter i grupperne, 

for det er her spejderne møder de betydende voksne. Og det er her spejderne oplever, at 

være en del af et udviklende fællesskab. Hun glædede sig til at sætte spor på Spejdernes 

Lejr 2017, og takkede på vegne af De grønne pigespejdere for denne gang. 

Spejderskibet Klitta viste en kort video, der præsenterede Klitta og de muligheder, skibet 

giver for søspejderarbejde. 

Kristine Clemensen-Rotne (Arbejdsgruppen for samarbejdsland) fortalte, at der er 

opstartet dialog med Scouting Ireland om et fremtidigt partnerskab, der skal fokusere på 

at give grupperne mulighed for at samarbejde. Hun lagde bl.a. vægt på de muligheder, der 

kommer rundt om hjørnet i forbindelse med Spejdernes Lejr 2017 og i 2018, hvor der er 

stor lejr i Irland. Herefter takkede Scouting Ireland for muligheden for at deltage i 

Korpsrådsmødet og udtrykte glæde over det fremtidige samarbejde. Afslutningsvis 

udveksledes tørklæder. 

Birgitte Boe og Ida Mikkelsen (DDS Relationer/Spejderrelationer) viste en kort video, der 

præsenterede Stine Frederiksens kandidatur til WAGGGS verdensbestyrelse. 

Tine Daa Schrøder (Udvalget for Ungdomskurserne) fortalte om deres kursusudbud PUF 

(junior), Plan (trop) og PLUS (senior). I 2016 har der været 1400 spejdere afsted på 27 

forskellige ungdomskurser. Håbet er, at endnu flere vil tage på kursus i 2017. Der arbejdes 

konstant på at forbedre kurserne, og på at klæde grupperne på at blive endnu bedre til at 

tage imod spejderne, når de kommer hjem. Tine takkede for kommentarerne, de havde 



 

modtaget på posten lørdag eftermiddag, og opfordrede interesserede tilstedeværende til 

at melde sig til arbejdet i udvalget eller til et kursusteam. 

Jacob Kjersgaard (Seniorarrangementet Moment) præsenterede seniorarrangementet 

Moment, der har til formål at give seniorerne inspiration og oplevelser for livet. 

Arrangementet er også en glimrende lejlighed til at styrke sit seniornetværk. I 2017 

afvikles Moment den 28. - 30. april i Odense. 

 

Afslutning 
Dirigenterne takkede for god ro og orden. 

Herefter takkede Spejdercheferne alle for deres engagement i weekendens debatter og 

indspark til udviklingsplanen med at gøre ord til handling. 

Afslutningsvis takkede Spejdercheferne alle de involverede (arrangementsudvalg, 

dirigenter, referenter, redaktionsudvalg og Korpskontor) i afviklingen af Korpsrådsmødet 

for den kæmpe indsats, der er lagt i at planlægge og gennemføre mødet.  

 

Mødet sluttede søndag den 20. november kl. 13.45. 
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