
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

02 01.00 Korpsledelsens kommunikation, 
herunder Facebook

Peter Tranevig holdt et oplæg om at kommunikere 
tydeligere, både som individuelt 
korpsledelsesmedlem og som samlet korpsledelse.

03 00.25 Medlemsservice Susan orienterede om status på arbejdet i 
intressentskabet og forhandlingerne frem imod en 
fornyet aftale til årsskiftet.

03.01 Bilag: Input til udvikling af 
fremtidens medlemsservice

Lukket bilag

04 01.00 Spejderne Korpsledelsen gennemførte en gruppeproces som 
gav input til det videre arbejde med principper for 
Det Danske Spejderkorps' arbejde i Spejderne. Task 
forcen bearbejder resultaterne og lægger op til et 
endeligt dokument til beslutning i korpsledelsen til 
november.

05 Bilag: Førsteudkast på principper i  
forbindelse med udvikling af 
Spejderne

Lukket bilag - offentliggøres ved beslutning.

06 00.10 Oplæg: Vækst- og gruppeudvikling Benedikte holdt et oplæg om fremtidige tiltag på 
gruppeudviklings- og vækstområdet for DDS. Der er 
masser af børn, der står og banker på i grupperne, 
som ikke bliver lukket ind, men bliver opført på 
ventelister. I de 64 grupper, der benytter 
ventelisteværktøjet i Medlemsservice, står der flere 
end 1200 børn og ønsker sig at blive spejdere i DDS. 
DDS lancerer en kampagne for at hverve nye ledere og 
få dem til at føle sig velkomne i grupperne.

06.01 00.10 Input fra Maries deltagelse i 
WAGGGS' Vækstseminar

Marie informerede om sin deltagelse i WAGGGS-
seminaret om vækst i Budapest. Vækst handler både 
om indmeldelser, færre udmeldelser, bedre 
arbejdsstof og ledertræning. Der var stor succes hos 
belgierne, som havde en kæmpe vækst i de 
eksisterende grupper OG har åbnet nye grupper. 
Desuden havde Scouting UK og Holland nogle meget 
interessante initiativer på baggrund af 
databehandling, og der er blik for at holde kontakten 
med disse 3 lande.

06.02 00.10 Projekt vækst i grupperne. Lukket 
punkt

Korpsledelsen godkender indstillingen.

07 00.30 Status på task forces i bander Korpsledelsen fulgte op på aktive opgaver og 
prioriterede den kommende periodes projekter.

Beslutningsmøde onsdag den 3. oktober  2018 kl. 17.30-22.00 i salen på Spejdercenter Holmen

Susan Hein Eiberg, David Hansen, Louis Holm Jørgensen, Signe Marie Obel, Mathias Lysholm Faaborg, Troels 
Lund, Marie Torp Christensen, Kristine Clemmensen-Rotne, Kasper Staunskær Frandsen, Kasper Hertz Jansen, 
Christian Price, Mikael Andersen. Fra Korpskontoret: Benedikte Marie Kaalund, Peter Tranevig og Kim Dabelstein 
Løwe (ref.)



08 00.05 Nyt fra Spejdercheferne Liselotte Kirkelund Nielsen er indsuppleret i Spejder 
Sports bestyrelse. Henvendelse fra søspejdere: 
Benedikte og David inviterer til dialogmøde med 
søspejderne på baggrund af deres henvendelse. 
Korpsledelsen er blevet inviteret til DUF delegeret 
møde. Deltagere kan melde sig via e-mail efter mødet. 
Desuden har korpsledelsen modtaget dilemmaspillet 
og glæder sig til at tage på en række gruppebesøg 
med henblik på at indgå i gode dialoger om emnerne.

Gruppebesøg med 
dilemmaspillet

09 00.05 Nyt fra Generalsekretæren Benedikte orienterede om en nyansættelse pr. 1. 
december. Det er jobbet som ejendomsudvikler, der 
er blevet besat. Desuden orienterede Benedikte om 
en mindre organisationsændring på korpskontoret, 
som sættes i værk pr. 1. januar 2019.

10 00.05 Nyt fra Spejderne Godt tempo i Spejdernes Lejr. Ny sekretariatschef 
ansat pr. 15/11. Stor interesse fra kommunal side for 
at få værtsskabet ved næste Spejdernes Lejr.

11 00.05 Opdatering af kalenderen Korpsledelsen koordinerede deltagelse på kommende 
arrangementer.

Tid 04.25 Til rådighed 4:30 t. 240 minutter


