
Punkt Tid Emne Hvad besluttes Kommunikation efter 
mødet

S
t

00 00.30 Middag
01 00.10 Tjek ind
01.01 Godkendelse af dagsorden
01.02 Godkendelse af referat Godkendt i skriftlig behandling. Findes på dds.dk
02 00.20 Tilbagemelding på hytterundtur v/ 

Benedikte og Kasper Frandsen
Kasper Frandsen og Benedikte har været på visit 
rundt på ejendommene i juni måned for at mødes 
med de frivillige kræfter, der driver ejendommene. 
Der var positiv dialog med alle hytteudvalg, fra 
nuværende niveau til drømme for fremtiden. 
Implementeringen af ejendomsstrategien følger de 
aftalte rammer i god dialog med de lokale 
hytteudvalg. 

02.01 Ejendomsområdet
 03 00.20 Indstilling: Ejendomsinvesteringer Korpsledelsen godkendte indstillingen. 

Korpsledelsen havde en god debat med spørgsmål 
om investeringsønskerne til ejendommene. 
Indstillingens ønsker er prioriteret og udvalgt, 
blandt alle fremsendte ønsker fra 
hytteudvalgene,som de mest kritiske for 
ejendommene. Traktoren til Thurøbund er sårbar, 
fordi den bruges til at trække bådene på land i 
forbindelse med aktiviteter.

De 3 ejendomme får 
direkte besked fra 
Benedikte.

04 00.25 Vedtægtsændringer - lukket punkt Kristian Storgaard gennemgik konsekvenser som 
følger, såfremt Korpsrådet ikke vedtager forslaget 
om at implementere Tipsudvalgets fortolkning af 
DUFs regelsæt om fulde medlemsrettigheder for 16-
18 årige.

04.01 Bilag: Slide med baggrund og temaer Lukket bilag
05 00.30 Indstilling: Budget 2019 Morten Bjørn Nielsen gennemgik  budgettet og 

besvarede spørgsmål til de enkelte poster. 
Korpsledelsen gav sin opbakning til aktivitetsniveau 
og budgettets poster. Korpsledelsen ønsker en 
redegørelse for, hvad man får for pengene i SAF - 
bundet op på omkostningen pr. 
spejder/omkostningen for korpset i sammenligning 
med tidligere. I forbindelse med indstillingen af 
budgettet til Korpsrådet vil det fremgå klart, hvilke 
særlige prioriteter der er lagt ind i budgettet for 
2019. Der er månedlige opfølgninger mellem SAF og 
generalsekretær i forhold til økonomien. 
Korpsledelsen godkendte budgettet og indstiller det 
til endelig godkendelse på Korpsrådsmøde 2018.

Budgettet for 2019 
offentliggøres til 
godkendelse på 
Korpsrådsmøde 
2018.

05.01 Bilag: Budget 2019 - lukket bilag
06 00.20 Nyt fra Generalsekretær Korpsledelsen besluttede at 

fortsætte bestyrelsesuddannelsen for 
korpsledelsen henover efteråret med yderligere to 
moduler for at styrke korpsledelsens strategiske 
arbejde.

Beslutningsmøde onsdag den 15. august  2018 kl. 17.30-22.00 i salen på Spejdercenter Holmen

David Hansen, Susan Hein Eiberg, Troels Lund, Kasper Staunskær Frandsen, Signe Marie Obel, Louis Jørgensen, 
Marie Torp Christensen, Kasper Hertz Jansen, Mikael Andersen, Christian Sørensen Price, Kristine Clemmensen-
Rotne og Mathias Lysholm Faaborg. Fra korpskontoret: Benedikte Marie Kaalund, Peter Tranevig og Kim Dabelstein 
Løwe. Desuden deltog Morten Bjørn Nielsen under punkt 05 samt Kristian Storgaard under punkt 04.

Deltagere: 



07 00.20 Indstilling: Statistik på medlemstal Korpsledelsen fik gennemgået medlemsstatistikken. 
Medlemstallet er stabilt, og der bliver stadig flere 
store grupper. Når medlemstallet for året ligger fast, 
vil pointer fra statistikken blive tilgængelige for hele 
korpset.

Bilag: Medlemsstatistik - lukket bilag
08 00.15 Indkomne beslutningsforslag og 

resolutionsforslag til orientering
Korpsledelsen drøftede indkomne forslag. Indkomne forslag 

offentliggøres med 
Korpsrådsmagasinet 
medio oktober

09 00.20 Gennemgang af kalender 2018/2019 Korpsledelsen opdaterede deltagelsen i kommende 
arrangementer med repræsentation fra DDS. 

10 00.20 Fremtidsdøgn - gennemgang af 
program

Benedikte gennemgik weekendens program. 
Korpsledelsen glædede sig over initiativet. 
Korpsledelsen fik orintering om de mange positive 
initativer der igangsættes henover efteråret - ikke 
mindst iforhold til implementering af de nye mærker 
og det nye program som grupperne har taget meget 
godt imod. Arbejdet følger ellers udviklingsplanen 
som aftalt. 

11 00.15 Spejdernes halvårsmøde Foregår på Houens Odde den 7.-8. september. Der 
er fokus på nye tilgange til fremtidens aktivitets- og 
gruppeudvikling samt spot på spejdermetoden.

12 00.15 Orientering fra Spejderne, SAF, Spejder 
Sport

Spejdernes bestyrelse: Organiseringen er blevet 
justeret således, at formandsskabet indtager en 
mere strategisk rolle, og 
hvor operationel opfølgning varetages af den øvrige 
bestyrelse. Bestyrelsen har fokus på at understøtte 
udviklingen af Ungdomsøen og med at afklare 
arbejdet med en styrket gruppeudviklingsindsats. 
Christina Palmstrøm er indsuppleret i Spejdernes 
bestyrelse. Spejderne har mandet op og har ansat 7 
nye medarbejdere, heraf 4 nye praktikanter og en 
kommunikationschef, primært finansieret af 
fondsmidler. Der blev orienteret fra SAF og Spejder 
Sport.

13 00.15 Orientering fra Spejderchefer Spejdercheferne har haft individuelle samtaler med 
korpsledelsesmedlemmerne. Der er fokus på 
korpsledelsens arbejde i de internt organiserede 
bander. Der er fortløbende fremdrift i 
korpsledelsen. God udvikling i oprettelsen og 
afslutningen af korpsledelsens strategiske projekter.

14 00.05 Tjek ud
Tid 04.40 Til rådighed 4:30 t. 240 minutter


