
Punkt Tid Emne Hvad besluttes Kommunikation efter 
mødet

S
t

Deltagere: 

00 00.30 Middag
01 00.10 Tjek ind
01.01 Godkendelse af dagsorden
01.02 Godkendelse af referat Referatet er godkendt i skriftlig behandling. Kan findes på dds.dk
01.03 Personindstilling - lukket punkt Godkendt i skriftlig behadling.
02 01.15 WAGGGS-eftersyn - proces med IC-

gruppen
På baggrund af en henvendelse fra PFD var 3 
repræsentanter på besøg. Korpsledelsen 
gennemførte en strategiproces, som belyste 
Pigespejdernes Fællesråds arbejdsopgaver i 
fremtiden. Fokus var på at skabe forståelse for og 
synergi mellem arbejdet i PFD, korpsets forventninger 
på lang sigt og WAGGGS' ønsker. DDS' 
repræsentanter i PFD blev opfordret til at arbejde 
hen mod at have langsigtede holdningspapirer for 
arbejdet i WAGGGS til godkendelse i korpsledelsen. 
Korpsledelsen takkede PFD for deres store 
engagement.  

02.01 Bilag: PFD Kort fortalt
02.02 Bilag: DDS' internationale strategi
03 00.20 Ungdomsøen til orientering David orienterede om den planlagte organisatoriske 

etablering i forbindelse med næste fase på 
Ungdomsøen. Orinteringen havde karakter af en åben 
drøftelse med input til det videre arbejde, der 
besluttes af Middelgrundsfonden og Spejderne.  
Organiseringen forventes besluttet i løbet af 
september måned. Korpsledelsen fulgte desuden op 
på det spændende besøg på Ungdomsøen og det 
blev beslutte at Kristine er formand for den task 
force Ungdomsøen der i samarbejde med Benedikte 
skal kvalificere den ønskeseddel til aktiviteter og 
arbejdsgrupperne, der fremkom i forbindelse med ø-
dagen for korpsledelserne den 29. august 2018. 

04 01.00 Indstilling: Ejendomsområdet - 
Lukket indstilling.

Som afslutning på en flerårig proces med inddragelse 
af både interne og eksterne fagpersoner og 
dybdegående undersøgelser kunne Korpsledelsen 
drøfte de mulige scenarier for den bedste brug af 
DDS' friluftsfaciliteter i fremtiden. På baggrund af 
debatten besluttede korpsledelsen sig til at følge task 
forcens indstilling om at Colleruphus, Kulsø, Ryekol 
og Thurøbund skal udvikles som fyrtårne i Det 
Danske Spejderkorps. Temnæs og Gillastugan vil 
indgå i en kommende vækststrategi for DDS. 
Avnstrup, Rosenholt, Skovbrynet, Hylkedam og Ran 
selvstændiggøres. I første omgang undersøges det, 
om Skovbrynet og Hylkedam kan drives sammen i et 
driftsfællesskab. Korpskontoret tager kontakt til alle 
frivillige kræfter med henblik på den bedste overgang 
til en ny ejerstruktur. Stevninghus og Råbroholm er i 
proces om selvstændiggørelse, og denne proces 
fortsætter planmæssigt.

Benedikte kontakter 
alle hytteformænd 
om beslutningen. 
Korpsledelsen melder 
ud på dds.dk og på 
facebook.

Beslutningsmøde onsdag den 5. september  2018 kl. 17.30-22.00 i salen på Spejdercenter Holmen

Susan Hein Eiberg, David Hansen, Troels Lund, Signe Marie Obel, Kasper Stavnskær Frandsen, Kasper Hertz 
Jansen, Marie Torp Christensen, Mathias Faaborg, Mikael Andersen, Christian Price og Louis Holm Jørgensen. 
Afbud: Kristine Clemmensen-Rotne. Fra Korpskontoret deltog: Benedikte Marie Kaalund, Peter Tranevig og Kim 
Dabelstein Løwe (ref.). Under punkt 2 var der besøg fra IC-gruppen i PFD, Monica Lyby, Katrine Grothe og Tenna 
Arpe.



05 00.20 Gruppeudvikling i Spejderne - 
drøftelse

Korpsledelsen drøftede input til processen om 
gruppeudvikling på sensommermøde i Spejderne.

06 00.10 Korpsrådsmøde: Opsamling på 
tekster til forslag

Korpsledelsen gennemgik de indkomne forslag og 
godkendte tekster, der motiverer korpsledelsens 
holdning til hvert enkelt forslag.

Teksterne bliver 
offentliggjort med 
Korpsrådsmødemaga
sinet, der bliver 
udsendt og uploadet 
til dds.dk medio 
oktober.

07 00.10 Genbesøg af aftaler fra weekenden Spejdercheferne fulgte op på fredagens oplæg på 
korpsledelsens weekendtur til Brejning.

07.01 Bilag: Arbejde i task forces
08 00.05 Afslutning af bådpuljen til 

orientering
Korpsledelsen var tilfredse med afrapporteringen for 
bådpuljen og glædes ved, at puljen har styrket mange 
spejderes muligheder for at lave spejderaktiviteter på 
vandet. Puljen har gjort det muligt at renovere 29 og 
producere 12 helt nye Svendborgjoller. Herudover er 
der renoveret 4 storkanoer og en tømmerflåde. 
Korpsledelsen fik en økonomisk orintering og det 
blev belyst at der havde været et betydeligt 
merforbrug. Dette blev forklaret i den manglende 
styring af projektets indledende faser. En opgave 
korpskontoret fik ros for at have rettet op på.

Overblik over 
Bådpuljens 
modtagere kan findes 
på nedenstående side 
på dds.dk.

08.01 Bilag: Afslutningsrapport https://dds.dk/index.php/
artikel/badpuljen-2016-
2018

09 00.10 Orientering fra Spejderchefer Lukket punkt

10 00.20 Indstilling: Demokratiprojekt Korpsledelsen godkender indstillingen. 
Finansieringen af Det Danske Spejderkorps' andel af 
projektet bliver taget af Korpsledelsens 
investeringspulje. Arbejdet kommer ud af 
Korpsrådsmødebeslutningerne 2016 B4 og 2017 B5.

Demokratiprojektet 
bliver formidlet via 
nyheder på dds.dk 
når det sættes 
endeligt i gang.

10.01 Bilag: Projektpitch - lukket bilag
11 00.01 Opdatering af Leder- & 

Hjælpererklæring til godkendelse
Korpsledelsen godkender ændringen, som er en 
udmøntning af beslutningen om samværsregler, som 
blev vedtaget på Korpsrådsmøde 2017.

Leder- og 
hjælpererklæringen 
ændres online.

11.01 Bilag: Opdateret Leder- og 
hjælpererklæring

Tid 04.31 Til rådighed 4:30 t. 240 minutter


