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Deltagere David Hansen, Susan Hein Eiberg, Louis Holm Jørgensen, Signe Marie Obel, Kasper 

Staunskær Frandsen, Troels Lund, Mathias Lysholm Faaborg, Kristine Clemmensen-
Rotne, Marie Torp Christensen, Mikael Andersen, Kasper Hertz Jansen og Christian 
Price. Gæster: Peter Højland, punkt 0 samt Troels Forchhammer, punkt 1. Fra 
korpskontoret: Benedikte Marie Kaalund, Peter Tranevig, Morten Bjørn Nielsen 
(punkt 4) samt Kim Dabelstein Løwe (ref.). 

Punkt Tid Punkt Beslutning 
00 1:00 Besøg af Peter Højland Som en del af korpsledelsens løbende 

opkvalificering af bestyrelseskompetencer 
var inviteret den erfarne 
bestyrelsesformand Peter Højland, der 
holdt oplæg om bestyrelsesroller og ansvar. 

0,5 00:05 Tjek ind  
01 00:45 Drøftelse og sparring af 

strategi for DSC, besøg af 
Troels Forchhammer. 

Korpsledelsen drøftede med udgangspunkt 
i den internationale strategi følgende 
spørgsmål:	

Hvordan skal sammenhængen være 
mellem DSC, PFD og Spejderne? Det virker 
ikke som en mulighed at lægge de 3 
forskellige enheder sammen pt. DSC ser 
tiden an og vil senere vurdere, hvordan den 
bedste organisering ser ud.	

Der er behov for bedre koordinering 
mellem DSC, PFD og SPEJDERNE, i 
særdeleshed omkring programstof med 
internationalt sigte. PFD og DSC bør arbejde 
henimod at høre til i SPEJDERNE.	

Der skal sikres klare økonomiske rammer 
omkring rejser i regi i DSC og PFD.	

Hvordan får vi det internationale perspektiv 
gjort nemmere tilgængeligt i grupperne, så 
de gode input, vi får ude i Verden kan blive 
omsat.	

En af formålene med vores internationale 
arbejde er at få spejderne til at få konkrete 
internationale erfaringer, 
herunder udlandsbesøg, så spejderne får 
internationale spejderoplevelser. Kan det 
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formål gøres til et endnu skarpere mål 
for DSCs fremtidige strategi?	

Hvordan kan vi få den international strategi 
til tydeligere at 
omfavne samarbejdslandsstrategien?	

01.01  Bilag: International Strategi 
for Det Danske Spejderkorps 

 

01.02  Bilag: Strategi for DDS ved 
DSC-seminar 2018 

Lukket bilag 

02 00:45 Gruppeudvikling i DDS, 
drøftelse 

Korpsledelsen drøftede gruppeudvikling i 
Det Danske Spejderkorps i grupper og kom 
med input til det kommende arbejde i Task 
Force Gruppeudvikling. 

02.01  Bilag: Gruppeudvikling i DDS Lukket bilag. 
03 00:10 Gruppeudvikling i Spejderne Susan gav en status fra arbejdet med 

gruppeudviklingsindsatsen i SPEJDERNE og 
modtog input fra den øvrige korpsledelse. 

03.01  Bilag: Arbejdsgrundlag 
Styregruppen for 
gruppeudvikling 

 

03.02  Bilag: 
Gruppeudviklingsprogram 

Lukket bilag til orientering – ikke godkendt 
endnu. 

04 00:30 Kvartalsgennemgang År til 
dato v. Morten 

Morten gennemgik økonomien for året til 
dato. Der er godt styr på økonomien, og 
budgettet følges meget præcist. En af 
hensigterne med den nye organisering var 
at kunne følge og styre økonomien tættere. 
Dette er vi på sporet med. 

05 00:30 Korpsrådsmøde 
 

Korpsledelsen gennemgik drejebogen for 
Korpsrådsmødet og satte navne på de 
sidste opgaver frem imod 
korpsrådsmødeweekenden. 

05.01  Bilag: Program/drejebog 
konfigureret til 
Korpsledelsen 

Lukket bilag 

05.02  Bilag: Navneliste til 
nøgleopgaver på 
Korpsrådsmøde 

Lukket bilag 

06 00:15 Samarbejdet i Spejderne Spejderchefkredsen, Spejdernes bestyrelse 
og generalsekretærer mødtes til en god dag 
om gensidige forventninger og samarbejde. 
Dette forum vil mødes igen i det nye år. 
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07 00:15 Status task force Opdatering af status i overbliksarket 
på sharepoint. 

08 00:00 Indstilling: Røgfri fremtid Indstillingen er godkendt i skriftlig 
behandling 

09 00:05 
 

Orientering fra SAF Susan orienterede om udviklingen i SAF. 

10 00:15 Lukket indstilling: Beslutning 
af principper for SPEJDERNE 

Korpsledelsen godkendte principperne. 
Korpskontoret arbejder videre med 
principperne og gør dem operative. 
 

10.01  Bilag: Principper for 
samarbejdet i og med  
SPEJDERNE 

Lukket bilag 

11  Orientering fra 
Spejdercheferne 

Korpsledelsen 
drøftede indholdet af sit strategiseminar i 
januar, der vil foregå som en 
uges udviklingstur. Indholdet vil fokusere 
på korpsledelsens økonomiske strategi og 
programudvikling i 
byområder. Størstedelen af korpsledelsens 
medlemmer bekræftede, at de kunne tage 
fri for at deltage. 
 

12 
 

 Ungdomsøen Der arbejdes videre hen imod den rigtige 
organisering for Ungdomsøen samt dialog 
omkring udpegning. 

 


