
	  

Referat	  fra	  Korpsrådsmøde	  2018	  i	  	  
Det	  Danske	  Spejderkorps,	  	  
17.	  -‐	  18.	  november	  2018,	  
på	  Hotel	  Legoland,	  Aastvej	  10,	  	  
7190	  Billund	  
	  

Mødet	  blev	  indledt	  lørdag	  den	  17.	  november	  kl.	  09.30.	  

Signe	  Marie	  Obel	  og	  Kasper	  Staunskær	  Frandsen	  fra	  Korpsledelsen	  indledte	  mødet	  med	  at	  
byde	  velkommen	  til	  de	  over	  1000	  tilmeldte	  og	  de	  fremmødte	  gæster	  fra	  WOSM,	  KFUM-‐
Spejderne	  i	  Danmark,	  De	  grønne	  pigespejdere,	  Danske	  Baptisters	  Spejderkorps,	  Dansk	  
Spejderkorps	  Sydslesvig,	  Foreningen	  Spejderne,	  Middelgrundsfonden,	  Brejning	  Efterskole,	  
Korinth	  Efterskole	  og	  Spejder	  Sport.	  	  

 

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	  Simon	  Hother	  Holmstrup.	  

Dirigenterne	  takkede	  for	  valget	  og	  konstaterede,	  at	  mødet	  var	  lovligt	  varslet	  og	  
beslutningsdygtigt.	  Mødet	  blev	  afholdt	  inden	  for	  perioden	  1.-‐20.	  november	  2018.	  Dato	  og	  
sted	  for	  korpsrådsmøde	  var	  oplyst	  på	  dds.dk	  den	  15.	  februar	  2018	  og	  blev	  annonceret	  i	  
nyhedsbrev	  den	  19.	  februar	  2018.	  Mødematerialet	  blev	  lagt	  på	  dds.dk	  den	  12.	  oktober	  
2018	  og	  udsendt	  til	  alle	  tilmeldte	  medlemmer	  af	  Korpsrådet	  den	  19.	  oktober	  2018.	  

Dirigenterne	  gennemgik	  mødematerialet	  og	  dagsordenen	  og	  sikrede	  sig,	  at	  både	  
dagsordenen	  og	  mødets	  forløb	  var	  i	  overensstemmelse	  med	  korpsets	  love.	  

Til	  stemmetællere	  valgte	  Korpsrådet	  Morten	  Bjørn	  Nielsen	  (Formand)	  og	  ansatte	  fra	  
Korpskontoret	  samt	  frivillige	  fra	  den	  fælles	  organisation	  i	  Det	  Danske	  Spejderkorps.	  

Dirigenterne	  konstaterede,	  at	  der	  var	  585	  stemmeberettigede	  medlemmer	  af	  Korpsrådet	  
til	  stede	  ved	  afstemning	  om	  dagsordenpunktet	  b.	  Dirigenterne	  konstaterede,	  at	  der	  var	  
596	  stemmeberettigede	  medlemmer	  af	  Korpsrådet	  til	  stede	  ved	  afstemning	  om	  
dagsordenpunkterne	  c,	  d,	  f,	  g,	  h	  og	  l.	  	  



	  

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

Under	  mødet	  blev	  der	  stillet	  2	  ændringsforslag	  til	  forretningsordenen.	  	  

	  

Hanne	  Riber	  Skov	  fra	  Palnatoke	  gruppe	  stillede	  et	  ændringsforslag	  til	  paragraf	  4,	  stykke	  1.	  
Ændringsforslaget	  kunne	  læses	  på	  storskærmen.	  Hanne	  Riber	  Skov	  fik	  lejlighed	  til	  at	  
motivere	  sit	  ændringsforslag	  for	  Korpsrådet.	  	  

Følgende tilføjes til paragraf 4, stykke 1: 
Dog skal debat om beretningen også afholdes i plenum i salen i Lalandia-hallen. 

	  

Mikkel	  Christiansen	  fra	  1.	  Helsingør	  stillede	  et	  ændringsforslag	  til	  paragraf	  4,	  stykke	  2.	  
Ændringsforslaget	  kunne	  læses	  på	  storskærmen.	  Mikkel	  Christiansen	  fik	  lejlighed	  til	  at	  
motivere	  sit	  ændringsforslag	  for	  Korpsrådet.	  

Hele paragraf 4, stykke 2 erstattes med: 
Indledningsvis debatteres alle forslag i plenum med minimum 10 minutter pr. forslag. Det 
skal være muligt for alle korpsrådsmødets deltagere at debattere alle forslag i plenum. Det 
tilstræbes, at den samlede plenumdebat tager max. to timer. 
Efter plenumdebatten afholdes indflydelsestorv, hvor hvert forslag gives minimum 30 
minutters debat. Der kan behandles flere forslag på indflydelsestorvet i parallelle spor, og 
debatter kan eventuelt gentages efter hinanden. Indflydelsestorvet skal slutte minimum en 
time før frist for indlevering af ændringsforslag. 
Både indflydelsestorvet og plenumdebatten er åben for alle korpsrådsmødets deltagere, og 
alle deltagere har taleret, hvad enten de har stemmeret eller ej. 

	  
Ændringsforslaget	  til	  forretningsordenen	  om	  paragraf	  4,	  stykke	  1	  blev	  sat	  til	  afstemning,	  
og	  vedtaget	  (330	  for,	  159	  imod,	  94	  blanke).	  

Ændringsforslaget	  til	  forretningsordenen	  om	  paragraf	  4,	  stykke	  2	  blev	  sat	  til	  afstemning,	  
og	  vedtaget	  (313	  for,	  197	  imod,	  69	  blanke).	  

Forslaget	  til	  forretningsordenen	  med	  begge	  ændringsforslag	  blev	  sat	  til	  afstemning,	  og	  
vedtaget.	  

	  

Den	  vedtagne	  forretningsorden	  blev	  offentliggjort	  på	  dds.dk.	  På	  samme	  måde	  blev	  en	  ny	  
tidsplan	  for	  indflydelsestovet	  lørdag	  eftermiddag	  lagt	  på	  dds.dk.	  	  

	  



	  

Forretningsordnen	  foreskriver,	  at	  der	  skal	  nedsættes	  et	  redaktionsudvalg.	  Til	  dette	  valgte	  
Korpsrådet:	  Malene	  M.	  Eigenbroth	  (formand),	  Troels	  Nørgaard	  Fonager	  (formand),	  Mikael	  
Andersen	  (for	  Korpsledelsen),	  Dorthe	  Søndergaard,	  Fred	  Slüter	  og	  Louise	  Bønlykke.	  

	  

Korpsrådet	  godkendte	  efterfølgende	  de	  foreslåede	  kandidater	  til	  facilitatorer	  for	  plenum-‐	  
og	  torvedebatterne.	  

	  

c.	  Beretning	  fra	  Korpsledelsen	  
Spejdercheferne	  Susan	  Hein	  Eiberg	  og	  David	  Hansen	  fremlagde	  Korpsledelsens	  beretning.	  	  

Susan	  startede	  med	  at	  fortælle,	  at	  hun	  ofte	  bliver	  spurgt	  om,	  hvad	  hun	  laver?	  Hun	  fortalte,	  
at	  hun	  er	  mor	  til	  3,	  spejderchef	  og	  arbejder	  i	  en	  bank.	  En	  af	  de	  ting,	  som	  folk	  ofte	  tænker	  
på,	  når	  man	  arbejder	  i	  en	  bank,	  det	  er,	  at	  man	  så	  må	  være	  glad	  for	  tal.	  Men	  det	  er	  faktisk	  
kun	  delvist	  rigtigt.	  For	  arbejder	  man	  med	  tal,	  så	  ved	  man,	  at	  der	  er	  tal,	  der	  kan	  gøre	  en	  
glad.	  Og	  så	  er	  der	  tal,	  der	  kan	  gøre	  en	  ked	  af	  det.	  Et	  af	  de	  tal,	  der	  gør	  en	  glad,	  er	  tallet	  
36.000.	  Det	  er	  så	  mange	  spejdere,	  vi	  er	  i	  Det	  Danske	  Spejderkorps.	  Vi	  er	  nu	  flere	  spejdere,	  
end	  vi	  har	  været	  i	  over	  30	  år.	  En	  udvikling,	  vi	  kan	  takke	  vores	  seje	  ledere	  og	  ihærdige	  
grupper	  for.	  Et	  af	  de	  tal,	  der	  til	  gengæld	  gør	  en	  ked	  af	  det,	  er	  tallet	  66.	  En	  undersøgelse	  fra	  
Friluftsrådet	  har	  vist,	  at	  66	  %	  af	  landets	  2-‐15-‐årige	  aldrig	  har	  prøvet	  at	  sove	  udenfor.	  	  

David	  supplerede	  med	  flere	  tal	  fra	  undersøgelsen:	  66	  procent	  af	  alle	  børn	  og	  unge	  har	  
aldrig	  mærket	  magien	  ved	  at	  bygge	  en	  hule.	  61	  procent	  har	  aldrig	  siddet	  i	  fuld	  
koncentration	  og	  snittet	  med	  en	  dolk.	  50	  procent	  har	  aldrig	  mærket	  suset	  ved	  at	  klatre	  
højt	  op	  i	  et	  træ.	  Og	  46	  procent	  har	  aldrig	  prøvet	  at	  tænde	  et	  bål.	  Hvis	  de	  her	  tal	  fortæller	  
os	  noget,	  så	  er	  det,	  at	  vores	  tid	  virkelig	  kalder	  på	  os	  spejdere.	  Børn	  og	  unge	  har	  aldrig	  
været	  mindre	  i	  naturen,	  end	  de	  er	  nu.	  Men	  det	  skyldes	  ikke	  manglende	  lyst.	  
Undersøgelser	  viser,	  at	  børn	  og	  unge	  faktisk	  gerne	  vil	  være	  mere	  i	  naturen.	  Det	  er	  også	  
noget,	  vi	  mærker	  i	  Det	  Danske	  Spejderkorps.	  Flere	  grupper	  fortæller,	  at	  de	  har	  
tropsspejdere,	  der	  skal	  lære	  at	  binde	  deres	  første	  pælestik	  eller	  tage	  knivbevis.	  	  

Susan	  fortalte,	  at	  hun	  for	  godt	  en	  måned	  siden	  var	  i	  TV	  2	  News.	  Indslaget	  handlede	  om	  de	  
over	  2.000	  børn	  og	  unge,	  der	  lige	  nu	  står	  på	  venteliste	  i	  Det	  Danske	  Spejderkorps.	  Børn	  og	  
unge,	  der	  gerne	  vil	  være	  spejdere,	  men	  ikke	  kan	  blive	  det.	  Susan	  forestillede	  sig	  hvilke	  
oplevelser,	  læringer	  og	  venskaber,	  hun	  ville	  være	  gået	  glip	  af,	  hvis	  hun	  var	  endt	  på	  en	  
venteliste	  i	  sin	  tid.	  Hun	  opfordrede	  til,	  at	  vi	  skal	  gøre	  alt,	  hvad	  vi	  kan,	  for	  at	  alle	  dem,	  der	  
vil	  være	  spejdere,	  også	  kan	  blive	  spejdere.	  

Hos	  næsten	  alle	  grupper	  står	  flere	  ledere	  øverst	  på	  ønskelisten.	  I	  starten	  af	  oktober	  kom	  
derfor	  en	  film,	  som	  satte	  fokus	  på	  at	  få	  flere	  nye	  med.	  Filmen	  er	  nu	  blevet	  set	  af	  over	  
350.000	  danskere.	  Men	  at	  tiltrække	  nye	  ledere	  til	  gruppen	  er	  ikke	  noget,	  man	  klarer	  på	  én	  
aften	  eller	  med	  ét	  Facebook-‐opslag.	  Derfor	  har	  Korpsledelsen	  fortsat	  fokus	  på	  at	  støtte	  
den	  lokale	  lederrekruttering	  i	  de	  kommende	  år.	  Både	  for	  at	  kunne	  komme	  ventelisterne	  til	  
livs,	  og	  for	  at	  kunne	  sætte	  endnu	  mere	  skub	  i	  den	  gode	  udvikling,	  som	  vores	  grupper	  er	  i.	  



	  

I	  de	  seneste	  år	  har	  Korpsledelsen	  arbejdet	  med	  en	  ny	  retning	  for	  de	  korpsejede	  
ejendomme.	  Vi	  tror	  på,	  at	  vi	  som	  korps	  fremover	  skal	  koncentrere	  vores	  kræfter	  om	  færre	  
ejendomme.	  Ejendomme,	  som	  vi	  til	  gengæld	  vil	  investere	  mere	  i.	  Ejendomme,	  hvor	  børn	  
og	  unge	  i	  fremtiden	  skal	  kunne	  få	  frilufts-‐	  og	  naturoplevelser,	  som	  ligger	  ud	  over	  det	  
sædvanlige.	  

Efter	  en	  lang	  og	  grundig	  proces	  er	  udvalgt	  seks	  ejendomme.	  Fire	  af	  ejendommene	  er	  
udvalgt	  til	  at	  blive	  fremtidens	  inspirerende	  fyrtårne:	  Colleruphus	  i	  Nordsjælland,	  Kulsø	  i	  
Midtjylland,	  Ryekol	  i	  Østjylland	  og	  Thurøbund	  syd	  for	  Fyn.	  To	  andre	  ejendomme	  fortsætter	  
også	  på	  korpsets	  hænder	  som	  del	  af	  en	  vækststrategi:	  Temnæs	  ved	  Skanderborg	  og	  
Gillastugan	  i	  Sydsverige.	  Derudover	  vil	  vi	  selvstændiggøre	  fem	  af	  korpsets	  ejendomme:	  
Stevninghus,	  Avnstrup,	  Rosenholt,	  Skovbrynet	  og	  Hylkedam.	  

Med	  selvstændiggørelse	  mener	  vi,	  at	  ansvaret	  for	  ejendommene	  skal	  ud	  at	  leve	  lokalt.	  Vi	  
tror	  på,	  at	  der	  er	  nogle	  ejendomme,	  som	  kan	  blomstre	  og	  nå	  ud	  til	  flere	  spejdere	  ved	  at	  
lokale	  spejderhænder	  ejer	  og	  driver	  dem.	  På	  samme	  måde	  som	  Egemosen,	  der	  tidligere	  
var	  korpsejendom,	  men	  nu	  ejes	  og	  drives	  lokalt.	  Vi	  mener,	  at	  det	  er	  den	  rigtige	  vej	  at	  gå,	  
men	  det	  betyder	  ikke,	  at	  vejen	  derhen	  har	  været	  nem.	  Hverken	  for	  os	  eller	  de	  lokale	  
ildsjæle,	  der	  har	  lagt	  mange	  kræfter	  i	  at	  holde	  ejendommene	  kørende	  gennem	  årene.	  Det	  
har	  været	  en	  svær	  proces,	  og	  det	  er	  det	  stadig.	  

Flere	  steder	  oplever	  vi	  en	  stor	  lokal	  interesse	  for,	  at	  ejendommene	  kommer	  på	  lokale	  
hænder.	  Og	  i	  går	  mødtes	  vi	  med	  de	  fire	  kommende	  fyrtårne	  for	  at	  drømme	  om,	  hvad	  
spejdere	  skal	  kunne	  opleve	  på	  fremtidens	  spejderfaciliteter.	  Noget,	  som	  vi	  også	  håber	  på	  
at	  få	  jeres	  input	  til	  i	  løbet	  af	  weekenden.	  	  

Susan	  fortsatte	  med	  at	  fortælle	  om	  de	  nye	  mærker.	  Hun	  fortalte,	  hvordan	  nogle	  af	  de	  
bedste	  oplevelser,	  hun	  har	  haft	  som	  leder,	  har	  været	  at	  dele	  mærker	  ud.	  Glæden	  ved	  at	  se	  
spejderne	  vokse	  med	  den	  anerkendelse,	  der	  følger	  med	  et	  mærke.	  	  

I	  år	  har	  vi	  fået	  55	  nye	  mærker	  til	  de	  yngste	  grene.	  De	  nye	  mærker	  baserer	  sig	  på	  
undersøgelser	  og	  input	  fra	  spejdere	  og	  ledere,	  og	  er	  resultatet	  af	  et	  stort	  stykke	  arbejde.	  
Mærker	  er	  tænkt	  sådan,	  at	  de	  skal	  kunne	  udvikle	  sig	  løbende.	  Det	  vil	  sige,	  at	  alle	  kan	  være	  
med	  til	  at	  forbedre	  mærkerne,	  ved	  at	  dele	  idéer	  til	  gode	  aktiviteter	  og	  forløb.	  	  

Der	  arbejdes	  også	  på	  nye	  mærker	  til	  trops-‐	  og	  seniorgrenen,	  som	  bliver	  klar	  til	  sommer.	  
Indtil	  da	  kan	  troppene	  finde	  inspiration	  i	  to	  nye	  magasiner,	  der	  kom	  i	  år:	  ’Den	  gode	  trop’	  
og	  ’Den	  gode	  patrulje’.	  	  

Som	  noget	  nyt	  har	  vi	  også	  lavet	  aktivitetsmateriale	  til	  børn	  og	  unge,	  der	  ikke	  er	  spejdere.	  I	  
foråret	  udgav	  vi	  i	  samarbejde	  med	  Gyldendal	  bogen	  ’Vi	  vil	  ud’,	  som	  samler	  50	  
friluftsaktiviteter,	  som	  børn	  og	  unge	  kan	  lave	  sammen.	  Bogen	  er	  en	  måde	  at	  skabe	  
opmærksomhed	  om	  os	  og	  vores	  aktiviteter.	  Og	  så	  er	  det	  en	  måde	  at	  tage	  ansvar	  for,	  at	  
flere	  børn	  og	  unge	  får	  gode	  oplevelser	  i	  naturen.	  	  

David	  fortsatte	  med	  at	  fortælle	  om,	  hvordan	  vi	  også	  vil	  invitere	  flere	  med,	  når	  
Ungdomsøen	  åbner	  til	  sommer.	  Lade	  flere	  unge	  møde	  vores	  metode.	  Det,	  der	  startede	  
som	  en	  vild	  idé	  for	  4	  år	  siden,	  bliver	  nu	  snart	  til	  virkelighed.	  Spejdere	  og	  andre	  frivillige	  har	  



	  

længe	  knoklet	  derude,	  og	  nu	  er	  håndværkere	  og	  ingeniører	  også	  i	  gang	  med	  at	  gøre	  øen	  
klar	  til	  ungdommen.	  Vi	  glæder	  os	  til,	  at	  ungdomsøen	  åbner	  i	  2019.	  

Susan	  fortalte,	  hvordan	  hun	  glæder	  sig	  til	  den	  næste	  Spejdernes	  Lejr	  i	  2022.	  Sammen	  med	  
de	  andre	  spejderkorps	  har	  vi	  besluttet,	  at	  Spejdernes	  Lejr	  bliver	  en	  tilbagevendende	  
begivenhed.	  En	  beslutning,	  der	  bl.a.	  har	  rod	  i,	  at	  3	  ud	  af	  4	  spejdere	  på	  2017-‐lejren	  mente,	  
at	  det	  ville	  være	  en	  god	  idé.	  

Spejdernes	  Lejr	  2017	  havde	  et	  stort	  utilsigtet	  overskud	  på	  17,4	  mio.	  kr.	  Sammen	  med	  de	  
andre	  korps	  har	  vi	  besluttet,	  at	  den	  største	  andel	  af	  pengene	  skal	  bruges	  til	  at	  sikre,	  at	  de	  
kommende	  lejre	  bliver	  endnu	  bedre.	  Samtidig	  har	  vi	  skabt	  nogle	  rammer	  for	  Spejdernes	  
Lejre,	  hvor	  en	  mere	  tydelig	  økonomistyring	  skal	  sikre,	  at	  vi	  ikke	  i	  fremtiden	  overraskes	  af	  
hverken	  kæmpe	  overskud	  eller	  kæmpe	  underskud.	  

Derudover	  går	  en	  anden	  stor	  del	  af	  overskuddet	  fra	  2017-‐lejren	  til	  gruppeudvikling.	  Det	  er	  
endnu	  ikke	  fastlagt	  præcist,	  hvilke	  initiativer	  der	  sættes	  i	  søen.	  Men	  planen	  er,	  at	  det	  skal	  
komme	  alle	  grupper	  til	  gavn,	  både	  store	  og	  små.	  Og	  så	  går	  en	  del	  af	  pengene	  til	  
Spejderhjælpen	  og	  Tænkedagsfonden	  samt	  til	  en	  pulje,	  der	  skal	  sikre,	  at	  spejdere	  fra	  hele	  
landet	  kan	  komme	  til	  at	  opleve	  Ungdomsøen	  og	  dens	  aktiviteter,	  når	  den	  åbner.	  

I	  år	  kom	  afløseren	  til	  gruppeweb.	  Det	  nye	  gruppeweb	  skal	  gøre	  det	  nemt	  at	  lave	  en	  flot	  
gruppehjemmeside,	  uden	  at	  det	  tager	  tid	  fra	  spejderarbejdet.	  Indtil	  videre	  er	  over	  100	  
grupper	  allerede	  kommet	  på	  det	  nye	  gruppeweb,	  og	  hver	  uge	  kommer	  flere	  til.	  	  	  

Men	  udvikling	  af	  IT-‐systemer	  kan	  også	  være	  svært.	  I	  august	  lavede	  vi	  en	  
tilfredshedsundersøgelse	  af	  Medlemsservice.	  De	  gode	  nyheder	  er,	  at	  de	  fleste	  
grundlæggende	  er	  tilfredse	  med	  funktionaliteten.	  Men	  mange	  oplever	  også,	  at	  systemet	  
er	  svært	  og	  tungt	  at	  bruge,	  og	  det	  tager	  tid	  at	  lære	  systemet	  at	  kende.	  

Derfor	  har	  vi	  sammen	  med	  de	  andre	  spejderkorps	  sat	  gang	  i	  en	  proces,	  der	  skal	  gøre	  
systemet	  mere	  brugervenligt.	  Men	  det	  er	  svært	  at	  gøre	  det	  nemt,	  og	  det	  kommer	  til	  at	  
tage	  tid,	  før	  vi	  er	  ordentligt	  i	  mål	  med	  Medlemsservice.	  	  

Susan	  fortalte	  om	  en	  spejdergruppe	  med	  meget	  fart	  på.	  Storaa	  Gruppe	  ved	  Holstebro	  er	  
på	  to	  et	  halvt	  år	  blevet	  dobbelt	  så	  mange	  spejdere.	  Med	  udgangspunkt	  i	  bogen	  ’Den	  gode	  
gruppe’	  har	  de	  skabt	  en	  superattraktiv	  gruppe	  for	  børn,	  unge	  og	  voksne.	  For	  nylig	  var	  
gruppen	  i	  lokalavisen	  på	  udkig	  efter	  nye	  ledere,	  så	  de	  kunne	  få	  bugt	  med	  ventelisterne.	  
Her	  havde	  gruppelederen	  Stig	  en	  god	  pointe	  om,	  at	  hvis	  man	  har	  det	  sjovt	  og	  godt	  som	  
spejderleder,	  så	  skal	  den	  entusiasme	  nok	  smitte	  af	  på	  børnene.	  Med	  gode	  
lederfællesskaber,	  følger	  gode	  og	  trygge	  fællesskaber	  for	  spejderne.	  

I	  efteråret	  fik	  alle	  grupper	  et	  sæt	  dialogkort.	  Det	  er	  et	  værktøj	  til	  at	  få	  talt	  om,	  hvordan	  
man	  sikrer	  de	  gode	  relationer	  mellem	  både	  børn,	  unge	  og	  voksne.	  Kortene	  skal	  være	  med	  
til	  at	  give	  gode	  snakke	  om	  emner,	  der	  ellers	  kan	  være	  svære	  at	  tage	  hul	  på.	  Vi	  håber,	  at	  
alle	  får	  glæde	  af	  de	  nye	  dialogkort.	  

I	  løbet	  af	  denne	  weekend	  skal	  vi	  arbejde	  med	  vores	  kommende	  udviklingsplan.	  Hvor	  vil	  vi	  
gerne	  være	  i	  2024?	  Den	  nuværende	  udviklingsplan	  har	  gjort	  det	  godt.	  Den	  har	  sat	  fokus	  på	  
tre	  vigtige	  områder:	  Friluftsliv.	  Ledelsesudvikling	  og	  Børn-‐leder-‐børn	  og	  unge-‐leder-‐unge.	  	  



	  

Nu	  skal	  vi	  finde	  ud	  af,	  hvilke	  områder	  vi	  tror	  på	  fremover.	  I	  den	  seneste	  tid	  er	  mange	  
allerede	  blevet	  inddraget,	  men	  i	  eftermiddag	  sætter	  vi	  i	  gang	  i	  en	  proces,	  hvor	  vi	  udnytter,	  
at	  vi	  er	  spejdere	  fra	  hele	  landet.	  Vi	  håber,	  at	  I	  alle	  vil	  dele	  jeres	  tanker	  om	  fremtidens	  
spejderarbejde.	  	  

Spejdercheferne	  afsluttede	  med	  at	  ønske	  alle	  et	  godt	  korpsrådsmøde.	  

	  

Korpsledelsens	  beretning	  blev	  sat	  til	  debat	  i	  plenum.	  	  

	  

Hanne	  Riber	  Skov	  fra	  Palnatoke	  gruppe	  tog	  ordet	  for	  at	  fortælle	  om	  hendes	  oplevelser	  om	  
beslutningsforslag	  B7	  på	  sidste	  års	  korpsrådsmøde.	  Efter	  hendes	  opfattelse	  var	  mange	  af	  
de	  tilstedeværende	  ikke	  enige	  i,	  at	  man	  skulle	  sælge	  flere	  af	  korpsets	  ejendomme.	  Hun	  
argumenterede	  for,	  at	  det	  vil	  være	  svært	  for	  ejendomme	  at	  stå	  alene,	  bl.a.	  i	  forbindelse	  
med	  renovering.	  Endvidere	  udtrykte	  hun,	  at	  der	  efter	  hendes	  opfattelse	  	  havde	  været	  en	  
dårlig	  kommunikation.	  Ligesom	  det	  var	  hendes	  opfattelse,	  at	  Korpsledelsen	  havde	  handlet	  
uden	  for	  deres	  beføjelser	  i	  forhold	  til	  beslutningsforslaget	  B7	  vedtaget	  i	  2017,	  hvorfor	  hun	  
ikke	  kan	  stemme	  for	  beretningen.	  	  

Jacob	  Rørdam	  Holm-‐Jørgensen	  fra	  Bernstorff	  Division	  fremhævede	  to	  ting.	  Han	  udtrykte	  
bekymring	  for,	  at	  Korpsledelsen	  skifter	  fokus	  fra,	  at	  grupperne	  skal	  være	  et	  rart	  sted	  at	  
være	  og	  dermed	  undgå	  frafald,	  til	  kun	  at	  have	  fokus	  på	  optag.	  Derudover	  kritiserede	  han,	  
at	  der	  ikke	  blev	  nævnt	  noget	  om	  spejdermuseets	  lukning	  i	  beretningen.	  Han	  synes,	  at	  
Korpsledelsen	  har	  kastet	  ansvaret	  fra	  sig,	  og	  er	  bekymret	  for,	  hvad	  der	  skal	  ske	  med	  
korpsets	  historiske	  genstande	  på	  længere	  sigt.	  	  

Ivar	  Thyssen	  fra	  Skovvejens	  Blå	  Spejdere	  stillede	  spørgsmålstegn	  ved	  den	  del	  af	  
beretningen,	  hvor	  spejderchef	  Susan	  Hein	  Eiberg	  nævnte,	  at	  der	  i	  forbindelse	  med	  
selvstændiggørelsen	  havde	  været	  en	  god	  dialog	  med	  alle	  korpsets	  ejendomme.	  Ivar	  
udtrykte	  ønske	  om	  at	  høre	  præcist,	  hvilke	  ejendomme,	  der	  har	  haft	  en	  god	  dialog.	  	  	  

Spejderchef	  Susan	  Hein	  Eiberg	  udtrykte	  på	  vegne	  af	  Korpsledelsen,	  at	  de	  lyttede,	  tog	  til	  
efterretning	  og	  så	  frem	  til	  eftermiddagens	  torvedebatter.	  	  

Christian	  Kirkegaard	  fra	  Aalborg	  Søsspejdere	  udtrykte	  bekymring	  for,	  at	  der	  med	  den	  nye	  
projektstruktur	  ikke	  længere	  er	  plads	  til	  søarbejdsgruppen,	  som	  forvalter	  reglerne	  for	  
søsikkerhed.	  Hans	  bekymring	  gik	  desuden	  på,	  hvordan	  reglerne	  for	  søsikkerhed	  vil	  se	  ud,	  
hvis	  lovforslag	  1	  bliver	  stemt	  igennem	  i	  dets	  nuværende	  form.	  Han	  så	  frem	  til	  at	  debattere	  
dette	  nærmere	  i	  eftermiddagens	  torvedebatter.	  

Hans	  Jørgen	  Albrechtsen	  fra	  Gråsten	  Gruppe	  gav	  udtryk	  for,	  at	  han	  var	  glad	  for	  
plenumdebatten,	  fordi	  han	  oplever,	  at	  debatten	  ofte	  bliver	  lukket	  ned	  med	  et	  ”den	  tager	  
vi	  senere”	  i	  torvedebatterne.	  Han	  synes	  desuden,	  at	  den	  gode	  tone	  virker	  til	  at	  være	  
blevet	  et	  våben	  mod	  debat	  i	  Det	  Danske	  Spejderkorps.	  	  

	  



	  

	  

Helene	  Schiermer	  fra	  Absalon	  Division	  havde	  et	  spørgsmål	  til	  den	  skriftlige	  del	  af	  
beretningen:	  ”I	  skriver,	  at	  I	  vil	  løfte	  ambitionerne	  om	  at	  være	  mere	  tilgængelige.	  Jeg	  er	  i	  
tvivl,	  om	  vi	  har	  en	  bestyrelse	  eller	  en	  korpsledelse.	  Og	  hvis	  vi	  har	  en	  bestyrelse,	  hvem	  
leder	  så	  vores	  korps?”	  

	  

Der	  var	  også	  mulighed	  for	  at	  debattere	  Korpsledelsens	  beretning	  lørdag	  eftermiddag.	  	  

Afstemningen	  fandt	  sted	  søndag.	  Korpsledelsens	  beretning	  blev	  sat	  til	  afstemning	  og	  
godkendt.	  

	  

	  

d.	  Årsregnskab	  for	  2017	  til	  godkendelse	  og	  estimat	  for	  2018	  til	  
orientering	  
Mathias	  Faaborg	  fra	  Korpsledelsen	  præsenterede	  de	  vigtigste	  punkter	  i	  årsregnskabet	  for	  
2017	  samt	  estimat	  for	  2018,	  der	  var	  trykt	  i	  det	  tilsendte	  mødemateriale.	  

Resultat	  for	  den	  primære	  drift	  i	  2017	  viste	  et	  underskud	  på	  2,9	  mio.	  kr.	  Efter	  de	  finansielle	  
poster,	  herunder	  Spejder	  Sport	  som	  gav	  et	  overskud	  på	  5,2	  mio.	  kr.,	  blev	  årets	  resultat	  et	  
underskud	  på	  226.000	  kr.	  

Estimatet	  for	  2018	  er,	  at	  årets	  resultat	  ender	  på	  et	  underskud	  på	  369.000	  kr.	  	  

	  

Der	  var	  mulighed	  for	  debat	  og	  uddybende	  spørgsmål	  lørdag	  eftermiddag.	  	  

Afstemningen	  fandt	  sted	  søndag.	  Regnskabet	  for	  2017	  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.	  

Der	  var	  lørdag	  eftermiddag	  planlagt	  en	  proces,	  hvor	  deltagerne	  kunne	  generere,	  udvikle	  
og	  udvælge	  indhold	  til	  korpsets	  kommende	  udviklingsplan	  for	  2020-‐2024.	  	  

Da	  den	  endelige	  udviklingsplan	  for	  2020-‐2024	  først	  er	  planlagt	  til	  vedtagelse	  på	  
Korpsrådsmødet	  i	  2019,	  var	  der	  ikke	  beslutninger	  til	  afstemning	  under	  dette	  punkt	  i	  år.	  	  



	  

f.	  Behandling	  af	  lovforslag	  
Lovforslagene	  var	  udsendt	  til	  alle	  delegerede	  sammen	  med	  mødematerialet,	  og	  blev	  
debatteret	  lørdag	  eftermiddag.	  Der	  var	  deadline	  for	  ændringsforslag	  lørdag	  aften	  kl.	  19.	  	  

Beslutningsdokumentet	  med	  de	  indkomne	  ændringsforslag	  blev	  sendt	  på	  mail,	  lagt	  på	  
dds.dk/krm	  og	  uddelt	  til	  deltagere,	  der	  havde	  bestilt	  en	  trykt	  udgave	  søndag	  morgen.	  
Afstemningen	  fandt	  sted	  søndag.	  
	  

L1:	  Forslag	  til	  ændring	  af	  DDS’	  love	  som	  følge	  af	  nye	  regler	  om	  tipstilskud	  

§ 3. Myndighed Aldersgrænser 
1. Et flertal af medlemmerne i alle bestyrelser og ledelser, dog ikke afdelingsledelser, i 
korpset og i hver af korpsets enheder skal være myndige fyldt 16 år. 
2. Bestyrelsesformænd, kasserere, gruppeledere, afdelingsledere, divisionschefer, 
centerledere, arrangementsledere og spejderchefer skal være myndige fyldt 16 år. 
3. I grupper kan gruppens bestyrelse dog i enkeltstående tilfælde godkende, at medlemmer 
af Det Danske Spejderkorps, som er fyldt 15 år, (men ikke er fyldt 18 år), udpeges som 
afdelingsledere. Hvis gruppens bestyrelse udpeger en leder under 18 på 15 år, fører 
gruppelederen tilsyn med arbejdet i den pågældende afdeling, og arbejdet i afdelingen 
udføres under gruppelederens ansvar. 
4. Hvor der i disse love omtales forældre, menes forældre eller værger til medlemmer under 
16 år. Når et medlem ikke er fyldt 16 år, udøver én af medlemmets forældre eller værger 
valgret og stemmeret på vegne af medlemmet. Opstår der uenighed mellem 
forældre/værger, om hvilken forælder eller værge der skal varetage et medlems stemmeret, 
afgøres dette af bestyrelsesformanden, en gruppeleder, en divisionschef eller en spejderchef 
ved simpel lodtrækning. 
	  
§ 8. Rådsmøder 
1. Det Danske Spejderkorps bygger på medbestemmelse og ansvar gennem et 
repræsentativt valgsystem. Såvel medlemmer, herunder ledere, som forældre, jf. § 3, stk. 4, 
har indflydelse. 
	  
§ 11. Grupperådet 
1. Grupperådet, som er gruppens øverste myndighed, består af medlemmer (herunder 
forældre, jf. § 3, stk. 4) og bestyrelsen.: 
a. medlemmer, der er fyldt 15 år 
b. forældre til medlemmer under 18 år 
c. bestyrelsen. 
2. Alle gruppens medlemmer samt bestyrelsens medlemmer har stemmeret ved 
grupperådsmødet. For forældre finder § 3, stk. 4 anvendelse. Når et medlem ikke er fyldt 15 
år, udøver én af medlemmets forældre eller værger stemmeretten på vegne af medlemmet. 



	  

Når et medlem er fyldt 15, men endnu ikke 18 år, udøver én af medlemmets forældre eller 
værger stemmeretten på vegne af medlemmet, såfremt medlemmet ikke selv deltager på 
grupperådsmødet. Opstår der uenighed mellem forældre/værger om hvilken forælder eller 
værge der skal varetage et medlems stemmeret, afgøres dette af bestyrelsesformanden eller 
en gruppeleder ved simpel lodtrækning. Afgivning af stemmer kan kun ske ved personligt 
fremmøde. 
	  
§ 13, stk. 1 
g. valg til bestyrelsen, under hensyntagen til § 14, stk. 4, af: 
1. bestyrelsesformand 
2. kasserer 
3. unge 
4. ledere, herunder mindst en gruppeleder 
5. forældre 
6. evt. søkyndigt medlem jf. § 22, stk. 2 
7. suppleanter 
	  
§ 14, stk. 2 
2. Forældre vælges til bestyrelsen som repræsentanter for yngre medlemmer, jf. § 3, stk. 4 
fortrinsvis blandt forældre til medlemmer under 15 år. Enkelte andre interesserede kan 
også vælges. Dog kan gruppens ledere jf. § 6 ikke vælges som forældrerepræsentanter. 
	  
§ 14, stk. 3 
De unge vælges til bestyrelsen blandt medlemmer og ledere, der er fyldt 15 år, men ikke 24 
år, på valgtidspunktet. 
 
§ 14, stk. 5 (nyt stk. 4) 
4. 5. Grupperådet skal sammensætte bestyrelsen, så den opfylder reglerne om 
aldersgrænser myndighed og habilitet, jf. §§ 3 og 4. Grupperådet skal, når det 
sammensætter bestyrelsen, være opmærksom på principperne om lige muligheder og seks 
år, jf. §§ 1 og 2. Grupperådet skal, når det sammensætter bestyrelsen, tilstræbe at såvel 
forældre, unge som ledere er ligeligt repræsenteret, herunder skal Grupperådet tilstræbe, at 
bestyrelsen (blandt andre) indeholder unge medlemmer/ledere, der er fyldt 15 år, men ikke 
24 år. Grupperådet bør desuden sammensætte bestyrelsen, så den afspejler gruppens 
medlemmer samt det lokalsamfund, som gruppen er en del af. Bestyrelsen består af en 
bestyrelsesformand, en kasserer, en gruppeleder samt et antal medlemmer på mindst tre. 
Antallet fastsættes af grupperådet, jf. § 13, stk. 1 litra f. Hvis en gruppeleder ikke er 
medlem af bestyrelsen, har den pågældende møderet uden stemmeret. 
	  
§ 14, stk. 6 (nyt stk. 5) 
5. 6. Gruppens to medlemmer af Korpsrådet vælges blandt grupperådets medlemmer. Det 
tilstræbes, at mindst det ene af de to medlemmer vælges blandt medlemmer og ledere der er 



	  

fyldt 15 år, men ikke 24 år på valgtidspunktet, såfremt et sådant medlem er opstillet. Det 
ene medlem skal være myndigt. Valget sker for en etårig periode. 
	  
§ 19 
1. Gruppen tegnes juridisk og økonomisk af en gruppeleder i forening med enten 
bestyrelsesformanden eller gruppekassereren. 
2. Gruppens tegningsberettigede er bemyndigede til via fuldmagt: 
a. at udpege en eller flere personer til enten alene eller i fællesskab at tegne gruppen i 
økonomiske anliggender; og 
b. at udpege en eller flere personer til enten alene eller i fællesskab at kunne disponere over 
gruppens konti og depoter via elektroniske bankprodukter samt indgå aftaler herom. En 
sådan fuldmagt skal være tidsbegrænset eller begrænset til bestemte formål eller 
handlinger. 
3. Ved erhvervelse, afhændelse eller pantsætning af fast ejendom tegnes gruppen dog af 
bestyrelsesformanden, gruppekassereren og en gruppeleder i forening. 
4. Såfremt gruppelederen er umyndig, og bestyrelsesformanden og/eller gruppekasseren er 
umyndige, og gruppen af det myndige medlem i forening med gruppelederen. Er både 
gruppeleder, bestyrelsesformanden og gruppekassereren umyndige, tegnes gruppen af 
gruppelederen i forening med et øvrigt myndigt bestyrelsesmedlem. Hvis der ikke er valgt 
en myndig person til bestyrelsen, udpeger den nyvalgte bestyrelse blandt forældre til 
spejdere under 18 år en ekstern myndig person (tegningsrepræsentant) som 
tegningsberettiget i forening med de personer, der efter stk. 1 og 3 er tegningsberettigede. 
Tegningsrepræsentanten har ret til at deltage i gruppens bestyrelsesmøder uden stemmeret. 
 
§ 22 stk. 2. 
I søgrupper skal der vælges et søkyndigt medlem til bestyrelsen. Det søkyndige medlem må 
ikke være leder i gruppen og skal være myndigt. Det søkyndige medlem må gerne bestride 
andre poster i bestyrelsen. 
	  
§ 27, stk. 2 
2. Divisionsledelsens medlemmer vælges blandt divisionens medlemmer der er fyldt 15 år, 
forældre til medlemmer under 18 år eller andre interesserede. For forældre finder § 3, stk. 4 
anvendelse. 
3. Divisionsrådet skal sammensætte divisionsledelsen, så den opfylder reglerne om 
aldersgrænser myndighed og habilitet, jf. §§ 3 og 4. Divisionsrådet skal, når det 
sammensætter divisionsledelsen, være opmærksom på princippet om lige muligheder og 
seks års-princippet, jf. §§ 1 og 2. Divisionsrådet skal, når det sammensætter 
divisionsledelsen, tilstræbe, at mindst 1/3 af medlemmerne er mellem 15 og 23 år. 
	  
§ 29, stk. 4 
Divisionens to medlemmer af Korpsrådet vælges af og blandt divisionsledelsen. Det ene 
medlem skal være myndigt. 



	  

§ 31 
1. Divisionen tegnes juridisk og økonomisk af en divisionschef i forening med 
divisionskassereren. 
2. Divisionens tegningsberettigede er bemyndigede til via fuldmagt: 
a. at udpege en eller flere personer til enten alene eller i fællesskab at tegne divisionen i 
økonomiske anliggender; og 
b. at udpege en eller flere personer til enten alene eller i fællesskab at kunne disponere over 
divisionens konti og depoter via elektroniske bankprodukter samt indgå aftaler herom. En 
sådan fuldmagt skal være tidsbegrænset eller begrænset til bestemte formål eller 
handlinger. 
3. Ved erhvervelse, afhændelse eller pantsætning af fast ejendom tegnes divisionen dog af 
en divisionschef, divisionskassereren og yderligere et medlem af divisionsledelsen i 
forening. 
4. Såfremt begge divisionschefer og divisionskassereren er umyndige, tegnes divisionen af 
en divisionschef og divisionskassereren i forening med et øvrigt myndigt medlem af 
divisionsledelsen. Hvis der ikke er valgt en myndig person til divisionsledelsen, udpeger 
den nyvalgte bestyrelse en tegningsrepræsentant. Tegningsrepræsentanten skal være 
myndig og tegner divisionen i forening med de personer, der efter stk. 1 og 3 er 
tegningsberettigede. Tegningsrepræsentanten har ret til at deltage i divisionsledelsens 
møder uden stemmeret. 
	  
§ 39, stk. 2 
2. Korpsledelsesmedlemmer kan vælges blandt korpsets medlemmer der er fyldt 15 år. 
Korpsledelsesmedlemmer skal opfylde betingelserne for at blive leder, jf. § 7. Kandidater 
skal være opstillet af mindst et andet medlem af korpset. 
	  
§ 39, stk. 4 
4. Ved sammensætning af korpsledelsen gælder reglerne om aldersgrænser myndighed og 
habilitet, jf. §§ 3 og 4. 
	  
§ 41, stk. 1 
1. Korpsrådet vælger ti øvrige korpsledelsesmedlemmer,. Det tilstræbes, at 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 inklusive spejdercheferne. 
Korpsrådet skal, når det sammensætter korpsledelsen, være opmærksom på principperne 
om lige muligheder og seks år, jf. §§ 1 og 2. Valget finder sted efter, at resultatet af valg af 
spejderchefer er offentliggjort. 
	  
§ 43, stk. 3 
3. Korpsledelsen skal sammensætte sine udvalg, så de opfylder reglerne om aldersgrænser 
myndighed og habilitet, jf. §§ 3 og 4. 
	  



	  

§ 48 
1. Korpset tegnes juridisk og økonomisk af en spejderchef i forening med et andet myndigt 
medlem af korpsledelsen. 
2. Korpsets tegningsberettigede er bemyndigede 
til via fuldmagt: 
a. at udpege en eller flere personer til enten alene eller i fællesskab at tegne korpset i 
økonomiske anliggender; og 
b. at udpege en eller flere personer til enten alene eller i fællesskab at kunne disponere over 
korpsets konti og depoter via elektroniske bankprodukter samt indgå aftaler herom. En 
sådan fuldmagtskal være tidsbegrænset eller begrænset til bestemte formål eller handlinger. 
3. Ved erhvervelse, afhændelse eller pantsætning af fast ejendom tegnes korpset dog af en 
spejderchef og fire øvrige myndige medlemmer af korpsledelsen i forening. 
4. Såfremt en af spejdercheferne er umyndig, tegnes Korpset af den myndige spejderchef i 
forening med et øvrigt medlem af korpsledelsen. Er begge spejderchefer umyndige, tegnes 
korpset af en spejderchef i forening med et myndigt medlem af korpsledelsen. Hvis der ikke 
er valgt en myndig person til korpsledelsen, udpeger korpsledelsen en 
tegningsrepræsentant jf. § 41, stk. 7. Tegningsrepræsentanten skal være myndig og tegner 
korpset i forening med de personer, der efter stk. 1 og 3 er tegningsberettigede. 
	  

Forslagsstillere:	  Korpsledelsen	  
	  

Til	  L1	  var	  der	  indkommet	  tre	  ændringsforslag	  (Æ1,	  Æ2	  og	  Æ3):	  	  

Æ1:	  
§1 stk. 1: Det Danske Spejderkorps har til hensigt at give alle børn og unge – uanset for 
eksempel køn, alder, religion, kulturel og social baggrund – lige muligheder for at udnytte 
deres evner, at lade dem opleve ligeværdighed og at lære dem at respektere hinanden. 
[…] 
(Nyt) Stk. 5: Bestyrelser og ledelser bør sammensættes, så de inkluderer repræsentanter, 
som ved valgtidspunktet ikke er fyldt 24 år. Målet er at sikre at alle aldersgrupper, 
herunder især de unge, er repræsenteret i grupperne, divisionerne og korpset. 
Stk. 5 ændres til ny stk. 6 

Forslagsstillere:	  Korpsledelsen;	  Pernille	  O.	  Justesen,	  Randellsborg	  Division;	  Lissy	  
Schmücker,	  Randellsborg	  Division;	  Simon	  Sidenius	  Sørensen,	  Peter	  Lassen	  Gruppe;	  Niels	  
Duelund,	  Frie	  Fugle;	  Ea	  Kirstine	  Bloksgaard,	  Skovgruppen;	  Anton	  Bach	  Thomassen,	  Thorolf	  
–	  spejderne	  på	  Islands	  Brygge;	  Kian	  Bostani	  Nezhad,	  Normannerne	  Gruppe;	  Lucas	  Brorson	  
Hagenflindt,	  Blushøjspejderne;	  Anna	  Thomsen,	  Søspejdertroppen	  Gry;	  Ingrid	  Elisabeth	  
Holm	  Seerup,	  Blushøjspejderne;	  Kasper	  Munk,	  Fribytterne	  Søgruppe;	  Rasmus	  Dybro	  Bæk,	  
Søspejdertroppen	  Gry;	  Sara	  Mørch	  Pedersen,	  2.	  Birkerød	  Gruppe;	  Jakob	  Kondrup	  Jensen,	  
Delfinerne;	  Emma	  Christensen,	  1.	  Kokkedal;	  Nanna	  Sofie	  Lykke	  Hansen,	  Delfinerne	  

Korpsledelsen	  støttede	  ændringsforslaget.	  	  



	  

Æ2:	  
§ 3. Aldersgrænser  
1. Et flertal af medlemmerne i alle bestyrelser og ledelser, dog ikke afdelingsledelser, i 
korpset og i hver af korpsets enheder skal være fyldt 16 15 år.  
2. Bestyrelsesformænd, kasserere, gruppeledere, afdelingsledere, divisionschefer, 
centerledere, arrangementsledere og spejderchefer skal være fyldt 16 15 år. 
[…] 
4. Hvor der i disse love omtales forældre, menes forældre eller værger til medlemmer under 
16 15 år. Når et medlem ikke er fyldt 16 15 år, udøver én af medlemmets forældre eller 
værger valgret og stemmeret på vegne af medlemmet. Opstår der uenighed mellem 
forældre/værger, om hvilken forælder eller værge der skal varetage et medlems stemmeret, 
afgøres dette af bestyrelsesformanden, en gruppeleder, en divisionschef eller en spejderchef 
ved simpel lodtrækning. 

Forslagsstillere:	  Korpsledelsen;	  Helene	  Schiermer,	  Absalon	  Division;	  Rasmus	  Dybro	  Bæk,	  
Søspejdertroppen	  Gry;	  Mikkel	  Vium	  Tøfting	  Pedersen,	  Herningholmspejderne;	  Charlotte	  
Lauridsen,	  Lyng	  Division;	  Kathrine	  Dahl	  Marcussen,	  Bent	  Byg;	  Anna	  Thomsen,	  
Søspejdertroppen	  GRY;	  Johan	  Sandvik,	  4.	  Hvidovre	  Sø	  

Korpsledelsen	  støttede	  ændringsforslaget.	  	  
	  
Æ3:	  
Tilføjelse efter det foreslåede § 22, stk. 2: 
Korpsledelsen fastsætter nærmere regler for den søkyndiges kvalifikationer under 
hensyntagen til gældende lovgivning og myndighedskrav. 

Forslagsstillere:	  Christian	  Frich,	  Søspejdergruppen	  Stifinderne	  Sø;	  Rune	  Seidelin,	  
Søspejdergruppen	  Ragnar	  Lodbrogs	  Sønner;	  Rasmus	  Foss	  Gerhardt,	  4.	  Hvidovre	  
søspejdergruppe;	  Johan	  Sandvik	  Andreasen,	  4.	  Hvidovre	  søspejdergruppe;	  Rasmus	  Dybro	  
Bæk,	  Søspejdertroppen	  Gry;	  Anna	  Thomsen,	  Søspejdertroppen	  Gry;	  Alberte	  Westergaard	  
Pedersen,	  Thurøbund	  Spejdercenter;	  Ditte	  Friis	  Clausen,	  Thurøbund	  Spejdercenter;	  Kurt	  
Larsen,	  Søkyndig,	  Korsør	  Sø;	  Charlotte	  Bylow	  Warming,	  Korsør	  Sø;	  Mathias	  Lindhard,	  Jon	  
Litle	  Sø;	  Peter	  Wibe	  Enevoldsen,	  Jon	  Litle	  Sø;	  Anni	  Juhl	  Jørgensen,	  Struer	  Sø;	  Peter	  
Simonsen,	  Struer	  Sø;	  Heidi	  Larsen,	  Aalborg	  Søspejdere;	  Kasper	  Munk,	  Fribytterne	  Sø;	  
Jakob	  Meinertz,	  Erik	  Menved	  spejderne;	  Mette	  Ragn,	  Erik	  Menved	  spejderne;	  Jonas	  
Jensen,	  1.	  Mols	  Sø;	  Anton	  Bach	  Thomassen,	  Thorolf	  –	  spejderne	  på	  Islands	  Brygge;	  Kian	  
Bostani	  Nezhad,	  Normannerne	  Gruppe;	  Carsten	  Nøhr	  Larsen,	  Kong	  Volmer	  Søtrop;	  Lærke	  
Nøhr	  Larsen,	  Kong	  Volmer	  Søtrop;	  Simon	  Sidenius	  Sørensen,	  Peter	  Lassen	  Gruppe;	  Mikkel	  
Vium	  Tøfting	  Pedersen,	  Herningholmspejderne;	  Helene	  Schiermer,	  Absalon	  division;	  Iben	  
Thybo	  Mouritsen,	  1.	  Mols	  sø;	  Claus	  Thorsted,	  Rudkøbing	  gruppe	  

Korpsledelsen	  støttede	  ændringsforslaget.	  
	  
	  



	  

Æ1	  blev	  sat	  til	  afstemning	  og	  vedtaget.	  
Æ2	  blev	  sat	  til	  afstemning	  og	  vedtaget.	  
Æ3	  blev	  sat	  til	  afstemning	  og	  vedtaget.	  
	  
L1	  med	  Æ1,	  Æ2	  og	  Æ3	  blev	  sat	  til	  afstemning,	  og	  vedtaget.	  
	  

	  

L2:	  Ændring	  af	  grupperådstermin	  

Ændring af § 12. Grupperådsmøde, stk. 2: 
2. Ordinært grupperådsmøde afholdes hvert år inden den 1. april 1. marts. 

Forslagsstillere:	  Ebbe	  Frank,	  1.	  Rønne	  Trop	  og	  Flok;	  Henrik	  Koch-‐Poulsen,	  Ullerslev	  
Spejdergruppe;	  Karina	  Nedergaard,	  Sæbygaard	  Gruppen	  

Korpsledelsen	  støttede	  ikke	  forslaget.	  
	  
L2	  blev	  trukket	  af	  forslagsstilleren,	  og	  ingen	  ønskede	  at	  opretholde	  forslaget.	  Forslaget	  
blev	  derfor	  ikke	  sat	  til	  afstemning.	  
	  
	  

L3:	  Offentlige	  dagsordner	  

Ændring af § 43. Retningslinjer for arbejdets udførelse, stk. 4: 
4. Dagsordener, inklusiv bilag, til korpsledelsesmøder offentliggøres senest 1 uge inden 
mødet. Referater, inklusiv bilag, fra korpsledelsesmøder offentliggøres inden for 4 uger i et 
af korpsets medier. Ved offentliggørelsen og ved eventuelle ændringer lægges materialet på 
korpsets hjemmeside og interesserede modtagere adviseres direkte. 
Referater Dagsordener og referater fra andre fora, hvor korpsledelsesmedlemmer 
repræsenterer Det Danske Spejderkorps, offentliggøres på tilsvarende vis, om muligt, og 
ellers som løbende information til den øvrige korpsledelse. 

Forslagsstillere:	  Mads	  Bangsborg,	  Frydenborg	  Gruppe;	  Helena	  Løwert,	  Fredensborg	  
Gruppe;	  Kathrine	  Dahl	  Marcussen,	  Bent	  Byg	  Gruppe;	  Jonathan	  Stein,	  Øresund	  Division	  

Korpsledelsen	  støttede	  ikke	  forslaget.	  
	  
Til	  L3	  var	  der	  kommet	  følgende	  ændringsforslag	  (Æ4):	  

Ændring af § 43. Retningslinjer for arbejdets udførelse, stk. 4: 
4. Senest en uge inden korpsledelsesmødet offentliggøres en oversigt over emner, der skal 
drøftes og formålet med disse drøftelser. Referater, inklusiv bilag, fra korpsledelsesmøder 
offentliggøres inden for 4 uger i et af korpsets medier. Ved offentliggørelse af oversigter og 



	  

referater og ved eventuelle ændringer lægges materialet på korpsets hjemmeside, og 
interesserede modtagere adviseres direkte. 
4. Dagsordener, inklusiv bilag, til korpsledelsesmøder offentliggøres senest 1 uge inden 
mødet. Referater, inklusiv bilag, fra korpsledelsesmøder offentliggøres inden for 4 uger. 
Ved offentliggørelsen og ved eventuelle ændringer lægges materialet på korpsets 
hjemmeside og interesserede modtagere adviseres direkte. 
Dagsordener og Referater fra andre fora, hvor korpsledelsesmedlemmer repræsenterer Det 
Danske Spejderkorps, offentliggøres på tilsvarende vis, om muligt, og ellers som løbende 
information til den øvrige korpsledelse. 

Forslagsstillere:	  Korpsledelsen;	  Magnus	  Kvorning,	  Hareskov	  Division;	  Bo	  Carlsen,	  1.	  
Glostrup;	  Kathrine	  Marcussen,	  Bent	  Byg	  Gruppe	  

Korpsledelsen	  støttede	  ændringsforslaget.	  	  
	  

Æ4	  blev	  sat	  til	  afstemning	  og	  vedtaget.	  

L3	  med	  Æ4	  blev	  sat	  til	  afstemning,	  og	  vedtaget.	  

	  
	  

g.	  Behandling	  af	  resolutioner	  og	  indkomne	  forslag	  
Resolutionsforslagene	  og	  beslutningsforslagene	  var	  udsendt	  til	  alle	  delegerede	  sammen	  
med	  mødematerialet,	  og	  blev	  debatteret	  lørdag	  eftermiddag.	  Der	  var	  deadline	  for	  
ændringsforslag	  lørdag	  aften	  kl.	  19.	  

Beslutningsdokumentet	  med	  de	  indkomne	  ændringsforslag	  blev	  sendt	  på	  mail,	  lagt	  på	  
dds.dk/krm	  og	  uddelt	  til	  deltagere,	  der	  havde	  bestilt	  en	  trykt	  udgave	  søndag	  morgen.	  
Afstemningen	  fandt	  sted	  søndag.	  

	  

B1:	  Unge	  og	  stress	  

Det	  Danske	  Spejderkorps	  arbejder	  i	  retning	  af	  en	  mindre	  stresset	  hverdag	  blandt	  unge.	  Vi	  
vil	  arbejde	  for,	  at	  flere	  stærke	  unge	  har	  redskaber	  til	  at	  kæmpe	  for	  sig	  selv	  og	  verden.	  Der	  
skal	  derfor	  sættes	  fokus	  på,	  hvor	  mange	  timer	  det	  er	  sundt	  at	  være	  aktiv	  i	  sin	  fritid	  som	  
ung.	  Vi	  vil	  udarbejde	  værktøjer	  til,	  hvordan	  vi	  modarbejder	  stress	  hos	  unge,	  samt	  udbrede	  
viden	  omkring,	  hvornår	  stress	  opstår,	  og	  hvordan	  man	  forebygger,	  bemærker	  og	  
håndterer	  stress.	  

Forslagsstillere:	  Lise	  Ravn	  Nielsen,	  Ballerup	  Spejdergruppe;	  Sara	  Mørch	  Pedersen,	  2.	  
Birkerød	  Gruppe;	  Signe	  Gertz	  Jensen,	  Ørnebjerg	  Gruppe;	  Mathias	  Hesseldahl,	  Bredsten	  
Gruppe	  

Korpsledelsen	  støttede	  ikke	  forslaget.	  



	  

Til	  	  B1	  var	  der	  kommet	  følgende	  ændringsforslag	  (Æ5):	  

Det Danske Spejderkorps arbejder i retning af en mindre stresset hverdag blandt unge. Vi 
vil arbejde for, at flere spejdere stærke unge har redskaber til at kæmpe for sig selv og 
verden. Der skal derfor sættes fokus på, hvor mange timer det er sundt at være aktiv i sin 
fritid som ung. Vi vil udarbejde værktøjer til, hvordan vi modarbejder stress hos unge, samt 
udbrede viden omkring, hvornår stress opstår, og hvordan man forebygger, bemærker og 
håndterer stress. 
Vi vil udarbejde tilgængelige værktøjer til, hvordan vi modarbejder stress hos unge, f.eks. 
aktivitetsforløb. Derudover vil vi udbrede viden omkring, hvornår stress opstår, og hvordan 
man forebygger, bemærker og håndterer stress, for at klæde spejderne på til at kunne 
varetage deres egen hverdag. 

Forslagsstillere;	  Lise	  Ravn	  Nielsen,	  Ballerup	  Spejdergruppe;	  Christian	  Sarner,	  
Herfølgespejderne;	  Theresa	  Stenmann	  Hansen,	  Egeskov	  Division;	  Simon	  Sidenius	  
Sørensen,	  Peter	  Lassen	  Gruppe;	  Signe	  Gertz	  Jensen,	  Ørnebjerg	  Gruppe;	  Sara	  Mørch	  
Pedersen,	  2.	  Birkerød	  Gruppe	  

Korpsledelsen	  støttede	  ikke	  ændringsforslaget.	  	  
	  

Æ5	  blev	  sat	  til	  afstemning	  og	  vedtaget	  (361	  for,	  206	  imod,	  24	  blanke).	  	  

B1	  med	  Æ5	  blev	  sat	  til	  afstemning,	  og	  forkastet.	  

	  
	  

B2:	  Fremtidigt	  ejerskab	  og	  drift	  af	  Det	  Danske	  Spejderkorps’	  nuværende	  
ejendomsportefølje	  

Korpsrådet	  pålægger	  korpsledelsen	  at	  sikre,	  at	  de	  tilbageværende	  10	  ejendomme	  
økonomisk	  og	  juridisk	  fortsat	  hører	  under	  Det	  Danske	  Spejderkorps	  på	  nationalt	  niveau.	  
Korpsledelsen	  skal	  udarbejde	  og	  beslutte	  en	  ny	  Strategi	  for	  ejendomsområdet	  2018-‐2022,	  
med	  inspiration	  fra	  Strategien	  for	  ejendomsområdet	  2013-‐2018	  og	  tidligere	  versioner.	  
Strategien	  for	  ejendomsområdet	  2018-‐2020	  bortfalder.	  Hele	  beslutningsforslaget	  skal	  
gengives	  i	  det	  nye	  strategipapir,	  som	  skal	  til	  efterfølgende	  godkendelse	  på	  KRM	  2019.	  
Som	  tidligere	  etableres	  en	  organisation	  for	  ejendommene	  på	  nationalt	  niveau,	  med	  
frivillige	  til	  ejendomsdriften	  og	  ejendomsøkonomien.	  
En	  ejendom	  kan	  kun	  sælges,	  såfremt	  den	  i	  3	  år	  har	  givet	  væsentlige	  underskud,	  eller	  hvis	  
den	  fuldstændig	  har	  mistet	  interessen	  fra	  Det	  Danske	  Spejderkorps’	  lejere	  og	  brugere.	  
Det	  årlige	  overskud	  fra	  udlejningen	  af	  ejendommene	  skal	  løbende	  geninvesteres	  i	  disse,	  og	  
det	  er	  således	  ikke	  en	  målsætning,	  at	  ejendommene	  skal	  bidrage	  til	  driften	  af	  det	  øvrige	  
spejderkorps.	  
Hvis	  det	  findes	  hensigtsmæssigt,	  må	  korpsledelsen	  foretage	  ekstraordinære	  afskrivninger	  
og	  nedskrivninger	  af	  ejendommenes	  bogførte	  værdi.	  



	  

Den	  igangsatte	  proces	  med	  Stevninghus	  om	  selvstændiggørelse	  skal	  forsætte,	  såfremt	  
Hytteudvalget	  på	  Stevninghus	  ønsker	  det.	  

Forslagsstillere:	  Charlotte	  Lauridsen,	  Lyng	  Division;	  Bent	  Sejersen,	  1.	  Tranbjerg;	  Ivar	  
Thyssen,	  Skovvejens	  Blå	  Spejdere;	  Tove	  Calmar,	  Marselisspejderne	  –	  15.	  Århus	  Gruppe;	  
Anette	  Bergulf,	  Delfinerne	  gruppe;	  Claus	  Thorsted,	  Rudkøbing	  Gruppe;	  John	  Gyde	  Poulsen,	  
Kulsø	  Spejdercenter;	  Lars	  Kjeldmark,	  Angantyr	  Gruppe;	  Kasper	  Moesgaard,	  Brande	  
Gruppe;	  Jack	  Givskud,	  Århus	  Skov	  Division;	  Kristian	  Dansted,	  Tullebølle	  Gruppe;	  Mogens	  
Hede	  Jørgensen,	  Peder	  Skrams	  Gruppe	  

Korpsledelsen	  støttede	  ikke	  forslaget.	  
	  
Til	  B2	  var	  der	  indkommet	  tre	  ændringsforslag	  (Æ6,	  Æ7	  og	  Æ8):	  	  

Æ6:	  
Hele forslaget erstattes med: 
Det igangsatte arbejde med de fire fyrtårne Thurøbund, Ryekol, Colleruphus, Kulsø 
fortsættes.  
Gillastugan og Temnæs fortsætter som projektejendomme i DDS.  
Rosenholt, Hylkedam og Skovbrynet drives videre som driftsejendomme.  
Avnstrup og Stevninghus fortsætter den igangværende proces mod mulig 
selvstændiggørelse.  
Alle ejendomme ejet af Korpset understøttes i deres drift af Korpskontoret.  
Der oprettes et netværk for alle spejderejendomme med relation til Det Danske 
Spejderkorps. Som afsæt for netværket sikrer Korpskontoret, at der afholdes et 
netværksmøde i kvartalet, indtil netværket er solidt forankret i Korpset.  
Der gennemføres i løbet af 2019 en brugerundersøgelse. 

Forslagsstillere:	  Kasper	  Moesgaard,	  Brande	  Gruppe;	  John	  Gyde	  Poulsen,	  Kulsø	  
Spejdercenter;	  Korpsledelsen	  	  

Korpsledelsen	  støttede	  ændringsforslaget.	  	  
	  

Æ7:	  
Hele forslaget erstattes med: 
Korpsrådet pålægger korpsledelsen at sikre, at Ryekol, Colleruphus, Kulsø, Thurøbund, 
Gillastugan og Temnæs økonomisk og juridisk fortsat hører under Det Danske 
Spejderkorps på nationalt niveau.  
Korpsledelsen skal udarbejde og beslutte en strategi for ejendomsområdet 2020-2030 med 
inspiration fra relevant forskning, børn og unge medlemmers ønsker, samt Strategien For 
Attraktive Friluftsfaciliteter.  
Der etableres et netværk for ejendommene på nationalt niveau med frivillige til 
ejendomsdriften og ejendomsøkonomien.  



	  

Det årlige overskud fra udlejningen af ejendommene skal løbende geninvesteres i disse 
samt bidrage til driften af det øvrige spejderkorps.  
Korpsledelsen må, hvis det findes hensigtsmæssigt, foretage ekstraordinære afskrivninger 
og nedskrivninger af ejendommenes bogførte værdi.  
Den igangsatte proces med Stevninghus, Rosenholt og Avnstrup skal forsætte, mens der 
skal arbejdes på en bæredygtig driftsstruktur af Hylkedam og Skovbrynet under korpset.  
I tilfælde af, at ejendommene, herunder ikke fyrtårnene, Ryekol, Colleruphus, Kulsø, 
Thurøbund, genererer væsentligt underskud, må ejendommen derefter selvstændiggøres. 
Definitionen på væsentligt underskud skal være en del af ejendomsstrategien.  
En ejendom kan kun selvstændiggøres, såfremt den ikke passer ind i den nye strategie for 
ejendomsområdet 2020-2030. Ejendomme der eventuelt selvstændiggøres i fremtiden skal 
altid selvstændiggøres til spejderbrug.   
Inspiration fra andre korps  
Houens Odde  
Sletten 

Forslagsstillere:	  Aksel	  Christensen,	  Møn	  Gruppe;	  Emil	  Niss,	  DDS	  Mariagerspejderne;	  Mads	  
Lau	  Meldgaard,	  Baunehøj	  Gruppe;	  Steffen	  Hedegaard	  Attermann	  Brinch,	  1.	  Ry	  gruppe;	  
Carl	  Johan	  Gløet	  Mikkelsen,	  Hellerupspejderne;	  Mathias	  Hesseldahl,	  Bredsten	  Gruppe;	  
Filip	  Jesper	  Foldrup,	  Fæstningsgruppen;	  Josefine	  Kolte-‐Olsen,	  Brønshøj-‐Husum	  gruppe;	  
Emilie	  Bottke,	  Adventuregruppen;	  Frederik	  Prip	  Jakobsen,	  2.	  Højbjerg;	  Frederik	  Ehlers	  
Feldborg,	  Rødkær	  Gruppe;	  Carsten	  Hansen,	  Baunehøj	  Gruppe;	  Mathias	  Toldbod	  Burgaard,	  
Nørresundby	  Spejderne;	  Torbjørn	  H.	  Hareide	  Holmespejderne;	  Jonathan	  H	  Poulsen	  Herlev	  
Byspejderne;	  Nicklas	  Klit	  Sørensen,	  Hadsten	  Spejderne;	  Liv	  Frankel	  Goul,	  2.	  Hellig	  Anders	  
Spejderne;	  Joakim	  Neble	  Belling,	  Fredensborg	  gruppe;	  Rasmus	  Kragh	  Jensen,	  Sortebrødre	  
Gruppe	  

Korpsledelsen	  støttede	  ikke	  ændringsforslaget.	  	  
	  

Æ8:	  
Hele forslaget erstattes med: 
Korpsrådet pålægger korpsledelsen at sikre, at de tilbageværende 10 ejendomme 
økonomisk og juridisk fortsat hører under og drives af Det Danske Spejderkorps på 
nationalt niveau.  
Korpsledelsen skal udarbejde og beslutte en ny Strategi for ejendomsområdet 2018-2022, 
for alle ejendommene i en samlet portefølje, med inspiration fra Strategien for 
ejendomsområdet 2013-2018 og tidligere versioner. Ideen med fyrtårne – tidligere benævnt 
aktivitets- /centerejendomme – videreføres. Strategien for ejendomsområdet 2018-2020 
bortfalder. Hele beslutningsforslaget skal gengives i det nye strategipapir, som skal til 
efterfølgende godkendelse på KRM 2019.  
Som tidligere etableres en organisation for ejendommene på nationalt niveau under 
korpsledelsen med frivillige til at styre den samlede ejendomsøkonomi og hjælpe 
ejendommene med at få en sund økonomi. Samtidig skal denne organisation bistå 



	  

ejendommene med rådgivning i forbindelse med vedligeholdelsesplaner, byggeteknisk viden 
og juridisk bistand ved større renoveringsopgaver eller nybyggeri.  
En ejendom kan kun sælges, såfremt driften i 3 år i træk har givet væsentlige underskud. 
Det årlige overskud fra udlejningen af ejendommene skal løbende geninvesteres i disse, og 
det er således ikke en målsætning, at ejendommene skal bidrage til driften af det øvrige 
spejderkorps. Hvis det findes hensigtsmæssigt, må korpsledelsen foretage ekstraordinære 
afskrivninger og nedskrivninger af ejendommenes bogførte værdi.  
Det vil sige, at Korpsrådet pålægger Korpsledelsen, at tilbagekalde de eventuelle 
påbegyndte udskilninger af vores ejendomme fra korpset.  
Den igangsatte proces med Stevninghus om selvstændiggørelse skal forsætte, såfremt 
Hytteudvalget på Stevninghus ønsker det, da dette blev besluttet på Korpsrådsmødet 2017.  
Som konsekvens heraf skal tab/gevinst på ejendomme i forbindelse med 
selvstændiggørelsen eller salg reguleres fra kr. – 5.000.000 til kr. 0 og det budgetterede 
overskud for 2019 reguleres i regnskabet på tilsvarende vis. 

Forslagsstillere:	  Hanne	  Riber	  Skov,	  Palnatoke	  Gruppe;	  Claus	  Thorsted,	  Rudkøbing	  Gruppe	  	  
Finn	  Boyesen,	  Sortebrødrene	  9.	  Odense;	  Signe	  Kræmmer,	  Bro	  Division;	  Mia	  Thorsted	  
Jørgensen,	  Rudkøbing	  Gruppe	  

Korpsledelsen	  støttede	  ikke	  ændringsforslaget.	  	  
	  
Æ6	  blev	  sat	  til	  afstemning	  og	  vedtaget.	  	  

Æ7	  og	  Æ8	  bortfaldt,	  da	  Æ6	  blev	  vedtaget.	  	  	  

B2	  med	  Æ6	  blev	  sat	  til	  afstemning,	  og	  vedtaget.	  
	  

	  

R1:	  Unge	  er	  vigtige	  demokratiske	  repræsentanter	  i	  Det	  Danske	  Spejderkorps	  	  

Unge	  spiller	  en	  væsentlig	  rolle	  i	  demokratiet	  i	  Det	  Danske	  Spejderkorps.	  Derfor	  vil	  vi	  i	  Det	  
Danske	  Spejderkorps	  fortsat	  arbejde	  for,	  at	  alle	  grupper	  sender	  mindst	  et	  medlem	  under	  
24	  år	  som	  repræsentant	  til	  Korpsrådet,	  og	  at	  ungdommen	  også	  i	  fremtiden	  er	  
repræsenteret	  i	  korpsledelsen	  med	  mindst	  én	  kvinde	  og	  én	  mand	  under	  24	  år.	  

Forslagsstillere:	  Korpsledelsen	  
	  
Til	  R1	  var	  der	  indkommet	  to	  ændringsforslag	  (Æ9	  og	  Æ10):	  

Æ9:	  
Unge spiller en væsentlig rolle i demokratiet i Det Danske Spejderkorps. I Det Danske 
Spejderkorps bør unge spille en aktiv rolle i vores demokrati. Derfor vil vi i Det Danske 
Spejderkorps fortsat arbejde for, at alle grupper sender mindst et medlem under 24 år som 
repræsentant til Korpsrådet, og at ungdommen også i fremtiden er repræsenteret i 
korpsledelsen med mindst én kvinde og én mand under 24 år.  



	  

Derudover vil vi tilstræbe, at unge under 24 år er repræsenteret ved grupperådsmøder, 
divisionsrådsmøder, bestyrelser og i divisionsledelser.  

Forslagsstillere:	  Helena-‐Celine	  Stevelt,	  Hjortespring	  Gruppe;	  Ole	  Dalskov,	  Ege	  Division	  	  
Jonathan	  Pedersen,	  Stifinderne;	  Anna	  Bøggild,	  Ravnehus	  Spejderne;	  Anton	  Bach	  
Thomassen,	  Thorolf	  -‐	  spejderne	  på	  Islands	  Brygge;	  Korpsledelsen	  

Korpsledelsen	  støttede	  ændringsforslaget.	  
	  
Æ9	  blev	  trukket	  tilbage	  af	  forslagsstilleren,	  da	  L1	  blev	  vedtaget	  med	  Æ1,	  og	  ingen	  ønskede	  
at	  opretholde	  forslaget.	  Forslaget	  blev	  derfor	  ikke	  sat	  til	  afstemning.	  	  	  
	  
Æ10:	  
Unge spiller en væsentlig rolle i demokratiet i Det Danske Spejderkorps. Derfor vil vi i Det 
Danske Spejderkorps fortsat arbejde for, at alle grupper om muligt sender mindst et medlem 
under 24 år som repræsentant til Korpsrådet, og at ungdommen også i fremtiden er 
repræsenteret i korpsledelsen med mindst én kvinde og én mand under 24 år. 

Forslagsstillere:	  Ingrid	  Elisabeth	  Holm	  Seerup,	  Blushøjspejderne;	  Lucas	  Brorson	  
Hagenflindt,	  Blushøjspejderne;	  Charlotte	  Mygind	  Bach,	  Nathejk;	  Dennis	  Aslak	  Olsen,	  
Nathejk;	  Sanne	  Dyhr-‐Nielsen,	  Gyldenløve;	  Patrick	  Breiner	  Wollesen,	  Zaxsez;	  Simon	  
Sidenius	  Sørensen,	  Peter	  Lassen	  gruppe	  

Korpsledelsen	  støttede	  ændringsforslaget.	  	  
	  
Æ10	  blev	  sat	  til	  afstemning	  og	  vedtaget.	  

R1	  med	  Æ10	  blev	  sat	  til	  afstemning,	  og	  vedtaget.	  

	  
	  

R2:	  Mere	  samfundsansvar	  i	  Det	  Danske	  Spejderkorps	  

Det	  Danske	  Spejderkorps	  mener,	  at	  det	  er	  vigtigt	  at	  engagere	  børn	  og	  unge	  i	  samfundet.	  
Den	  enkelte	  spejder	  skal	  gennem	  aktiviteter	  i	  grupperne	  opdage	  og	  undersøge,	  hvilke	  
udfordringer	  og	  muligheder	  der	  eksisterer	  i	  deres	  samfund,	  og	  nå	  til	  en	  erkendelse	  af,	  at	  
deres	  handlinger	  gør	  en	  mærkbar	  forskel.	  

Forslagsstillere:	  Mathias	  Hesseldahl,	  Bredsten	  Gruppe;	  Sara	  Mørch	  Pedersen,	  2.	  Birkerød	  
Gruppe;	  Bertha	  M.	  Friis,	  Virum	  Gruppe	  

Korpsledelsen	  støttede	  forslaget.	  
	  
R2	  blev	  sat	  til	  afstemning	  og	  vedtaget	  (254	  for,	  220	  imod,	  123	  blanke).	  	  
	  



	  

R3:	  Demokrati	  og	  den	  demokratiske	  samtale	  

Det	  Danske	  Spejderkorps	  ønsker	  at	  udleve	  en	  positiv	  dialog,	  når	  vi	  kommunikerer,	  både	  
fysisk	  og	  på	  nettet.	  Vi	  ønsker	  at	  gå	  forrest	  i	  samfundet	  ved	  at	  sætte	  det	  gode	  eksempel	  for	  
offentlig	  debat.	  Dette	  lykkes	  ved	  at	  bevare	  den	  gode	  tone	  og	  respektere	  hinanden.	  Vi	  skal	  
derfor	  gå	  i	  dialog	  med	  en	  oprigtig	  nysgerrighed	  for	  at	  blive	  klogere	  på	  hinandens	  
holdninger	  i	  stedet	  for	  blot	  at	  udtrykke	  vores	  egne.	  Det	  Danske	  Spejderkorps	  er	  en	  børne-‐	  
og	  ungdomsbevægelse	  og	  ønsker	  derfor	  at	  inddrage	  de	  unge	  yderligere	  i	  den	  
demokratiske	  samtale.	  Ved	  at	  skabe	  trygge	  rammer	  for	  dialogen	  øges	  mulighederne	  for,	  at	  
de	  unge	  tager	  større	  del	  i	  debatten.	  Derved	  øger	  vi	  den	  demokratiske	  deltagelse	  i	  korpset.	  

Forslagsstillere:	  Lise	  Ravn	  Nielsen,	  Ballerup	  Spejdergruppe;	  Sara	  Mørch	  Pedersen,	  2.	  
Birkerød	  Gruppe;	  Bertha	  M.	  Friis,	  Virum	  Gruppe;	  Emma	  Klostergaard	  Christensen,	  1.	  
Kokkedal;	  Signe	  Gertz	  Jensen,	  Ørnebjerg	  Gruppe;	  Marie	  Brøgger	  Jensen,	  Alugod	  Gruppe;	  
Mathias	  Hesseldahl,	  Bredsten	  Gruppe	  

Korpsledelsen	  støttede	  forslaget.	  
	  
Til	  R3	  var	  der	  indkommet	  et	  ændringsforslag	  (Æ11):	  

Forslaget erstattes med: 
Det Danske Spejderkorps er et mangfoldigt fællesskab, hvor vi favner og tilgår vores 
forskelle med nysgerrighed. Vi ønsker at udleve en positiv dialog, når vi kommunikerer, 
både fysisk og på nettet, og at DDS vil gå forrest i samfundet ved at sætte det gode 
eksempel for offentlig debat. Dette lykkes ved, at vi respekterer hinanden, og at vi 
bestræber os på, at alle tager et ansvar for at lytte og skabe forståelse for andres intention. 
Ved at skabe trygge rammer for dialogen øges mulighederne for, at alle tager større del i 
debatten. Derved øger vi den demokratiske deltagelse i korpset. 

Forslagsstillere:	  Marie	  Brøgger	  Jensen,	  Alugod	  Gruppe;	  Bertha	  M.	  Friis,	  Virum	  Gruppe;	  
Signe	  Gertz	  Jensen,	  Ørnebjerg	  Gruppe;	  Sara	  Mørch,	  2.	  Birkerød	  Gruppe;	  Emma	  
Christensen,	  1.	  Kokkedal	  

Korpsledelsen	  støttede	  ændringsforslaget.	  

	  

Æ11	  blev	  sat	  til	  afstemning	  og	  vedtaget.	  

R3	  med	  Æ11	  blev	  sat	  til	  afstemning,	  og	  vedtaget.	  	  

	  

	  

R4:	  Tværkorpsligt	  samarbejde	  giver	  værdi	  

Det	  Danske	  Spejderkorps	  mener,	  at	  det	  giver	  værdi	  at	  samarbejde	  mellem	  
spejderkorpsene	  i	  Danmark	  både	  lokalt	  og	  nationalt.	  Vi	  ønsker	  et	  tættere	  tværkorpsligt	  
samarbejde	  gennem	  nationale	  projekter	  og	  lokale	  initiativer.	  



	  

Forslagsstillere:	  Sara	  Mørch	  Pedersen,	  2.	  Birkerød	  Gruppe;	  Lise	  Ravn	  Nielsen,	  Ballerup	  
Spejdergruppe;	  Emma	  Klostergaard	  Christensen,	  1.	  Kokkedal;	  Mathias	  Hesseldahl,	  
Bredsten	  Gruppe	  

Korpsledelsen	  støttede	  forslaget.	  
	  

Til	  R4	  var	  der	  indkommet	  tre	  ændringsforslag	  (Æ12,	  Æ13	  og	  Æ14):	  

Æ12:	  
Det Danske Spejderkorps mener, at det giver værdi at samarbejde mellem de danske 
spejderkorps spejderkorpsene i Danmark både lokalt og nationalt. Vi ønsker et tættere 
tværkorpsligt samarbejde gennem nationale projekter og lokale initiativer. 

Forslagsstillere:	  Emma	  Christensen,	  1.	  Kokkedal;	  Sara	  Mørch	  Pedersen,	  2.	  Birkerød	  
Gruppe;	  Emil	  Georgsen,	  Erik	  Menved	  Sø;	  Mads	  Bidstrup,	  Høng	  Spejderne;	  Lise	  Ravn	  
Nielsen,	  Ballerup	  Spejdergruppe	  

Korpsledelsen	  støttede	  ændringsforslaget.	  
	  
Æ13:	  
Det Danske Spejderkorps mener, at det giver værdi at samarbejde mellem spejderkorpsene i 
Danmark både lokalt og nationalt. Vi ønsker et fortsat tæt tættere tværkorpsligt samarbejde, 
som bygger på vores forskelle og ligheder gennem nationale projekter og lokale initiativer. 

Forslagsstillere:	  Emma	  Christensen,	  1.	  Kokkedal;	  Sara	  Mørch	  Pedersen,	  2.	  Birkerød	  
Gruppe;	  Lise	  Ravn	  Nielsen,	  Ballerup	  Spejdergruppe;	  Emil	  Georgsen,	  Erik	  Menved	  Sø;	  Mads	  
Bidstrup,	  Høng	  Spejderne	  

Korpsledelsen	  støttede	  ændringsforslaget. 
 
Æ14:	  
Det Danske Spejderkorps mener, at det giver værdi at samarbejde mellem spejderkorpsene i 
Danmark både lokalt og nationalt. Vi ønsker et tættere tværkorpsligt samarbejde gennem 
nationale projekter og lokale initiativer. Vi ønsker dog ikke en sammenlægning med de 
andre spejderkorps. 

Forslagsstillere:	  Jacob	  Rørdam	  Holm-‐Jørgensen,	  Bernstorff	  Division;	  Amanda	  Fritzen,	  1.	  
Ordrup;	  Christian	  Adam	  Elm	  Knudsen,	  1.	  Klampenborg	  

Korpsledelsen	  støttede	  ændringsforslaget.	  	  
	  
	  
	  
	  



	  

Æ12	  blev	  sat	  til	  afstemning	  og	  vedtaget.	  
Æ13	  blev	  sat	  til	  afstemning	  og	  vedtaget.	  
Æ14	  blev	  sat	  til	  afstemning	  og	  vedtaget	  (314	  for,	  186	  imod,	  90	  blanke).	  	  
	  
R4	  med	  Æ12,	  Æ13	  og	  Æ14	  blev	  sat	  til	  afstemning,	  og	  vedtaget.	  
	  
	  

h.	  Vedtagelse	  af	  budget	  for	  2019,	  herunder	  fastsættelse	  af	  
kontingent	  
Mathias	  Faaborg	  fra	  Korpsledelsen	  gennemgik	  budgettet	  for	  2018	  lørdag	  formiddag.	  

Samlet	  set	  viste	  budgettet	  et	  underskud	  på	  606.000	  kr.	  på	  den	  primære	  drift.	  Under	  de	  
finansielle	  poster	  er	  budgetteret	  med	  5	  mio.	  kr.	  til	  tab	  eller	  selvstændiggørelse	  af	  
ejendomme.	  Samlet	  set	  er	  årets	  resultat	  således	  budgetteret	  til	  at	  ende	  med	  et	  underskud	  
på	  8,3	  mio.	  kr.	  

Herefter	  blev	  forslaget	  til	  kontingent	  for	  2018	  fremlagt.	  Korpsledelsen	  foreslog	  at	  hæve	  
kontingentet	  med	  3	  kr.,	  så	  det	  for	  2019	  er	  312	  kr.	  	  

	  

Der	  var	  mulighed	  for	  at	  stille	  uddybende	  spørgsmål	  og	  at	  debattere	  budgettet	  lørdag	  
eftermiddag.	  

Afstemningen	  fandt	  sted	  søndag.	  Budgettet	  for	  2019	  inkl.	  kontingent	  blev	  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	  ikke	  valg	  af	  øvrige	  medlemmer	  til	  Korpsledelsen	  i	  år.	  

	  
	  

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

	  



	  

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

Korpsrådet	  vedtog	  genvalget.	  
	  
	  

m.	  Eventuelt	  
Pia	  Melin	  Mortensen	  (medlem,	  WOSM’s	  verdensbestyrelse)	  gik	  på	  talerskolen	  med	  
budskabet	  om,	  at	  det	  igen	  i	  år	  var	  en	  fornøjelse	  at	  være	  på	  Korpsrådsmødet.	  Hun	  fortalte	  
hvordan	  hendes	  indtræden	  i	  verdensbestyrelsen	  for	  1,5	  år,	  kun	  havde	  kunnet	  lade	  sig	  gøre	  
på	  grund	  af	  vores	  samarbejde	  på	  tværs	  af	  spejderkorpsene.	  Hun	  fremhævede	  bl.a.,	  at	  vi	  i	  
fællesskab	  til	  sommer	  kan	  sende	  700	  spejdere	  til	  World	  Scout	  Jamboree	  i	  USA.	  Derudover	  
roste	  hun	  de	  mange	  seje	  frivillige,	  som	  har	  givet	  solide	  bidrag	  til	  det	  internationale	  
spejderarbejde	  på	  både	  europæisk-‐	  og	  verdensplan.	  Det	  har	  været	  med	  til	  at	  give	  dansk	  
spejderarbejde	  et	  kvalitetstempel	  ude	  i	  verden.	  Hun	  fortalte,	  at	  der	  sker	  mange	  ting	  i	  
WOSM	  i	  øjeblikket.	  Der	  arbejdes	  bl.a.	  med	  verdensmålene	  i	  et	  samarbejde	  med	  FN,	  som	  
har	  lagt	  mærke	  til,	  hvordan	  vi	  som	  en	  international	  bevægelse	  tager	  medansvar	  for	  den	  
verden,	  vi	  lever	  i.	  I	  den	  forbindelse	  opfordrede	  hun	  alle	  til	  at	  se	  nærmere	  på	  den	  nye	  SDG	  
Hub,	  hvor	  der	  er	  samlet	  masser	  af	  inspirerende	  materiale.	  Bl.a.	  har	  nogen	  fået	  øje	  på	  
Spejdernes	  aktivitetshæfte,	  som	  nu	  bredes	  ud	  til	  flere.	  Hun	  afsluttede	  med	  at	  takke	  for	  
støtten	  og	  interessen	  i	  det	  internationale	  arbejde.	  	  

Korinth	  Efterskole	  viste	  en	  video	  om,	  hvordan	  det	  er	  at	  gå	  på	  skolen.	  	  

Cathrine	  Støvring	  Preussler	  (formand,	  De	  grønne	  pigespejdere)	  indledte	  med	  en	  
betragtning	  om,	  at	  hun	  ser	  DDS	  som	  eksperter	  i	  gruppeudvikling.	  At	  vi	  formår	  at	  være	  i	  
øjenhøjde	  med	  vores	  grupper,	  på	  trods	  af,	  at	  vi	  er	  mange.	  Hun	  fortalte,	  hvordan	  vi	  i	  
fællesskab	  er	  godt	  på	  vej	  mod	  vores	  ambition	  om	  at	  blive	  100.000	  spejdere	  i	  Danmark.	  Når	  
vi	  står	  sammen,	  står	  vi	  stærkere.	  Grupperne	  kan	  på	  tværs	  af	  spejderkorps	  udvikle	  sig	  med	  
hinanden	  lokalt.	  På	  nationalt	  niveau	  kan	  vi	  sammen	  få	  fat	  i	  de	  store	  fonde	  og	  
samarbejdspartnere.	  Vores	  fælles	  mission	  om,	  at	  gøre	  endnu	  flere	  børn	  og	  unge	  beredt	  til	  
livet	  gennem	  fællesskab,	  friluftsliv	  og	  udfordringer	  får	  også	  snart	  liv	  ude	  på	  ungdomsøen.	  
Hun	  fortalte,	  at	  det	  giver	  hende	  et	  sus	  i	  maven.	  Hun	  oplyste	  videre,	  at	  hun	  ikke	  har	  været	  
formand	  mere	  end	  et	  halvt	  år,	  men	  allerede	  til	  Spejdernes	  sensommermøde	  blev	  spurgt,	  
hvad	  det	  bedste	  råd	  til	  jer	  ville	  være.	  Hun	  tog	  udgangspunkt	  pigespejdernes	  ’Piger,	  der	  tør’	  
og	  opfordrede	  til	  være	  modige,	  og	  turde	  springe	  ud	  i	  det.	  Til	  slut	  takkede	  hun	  for	  
invitationen.	  Takkede	  Korpsledelsen	  for	  et	  godt	  samarbejde	  og	  et	  særlig	  tak	  til	  Susan	  og	  
David	  for	  at	  tage	  godt	  imod	  både	  hende	  og	  Agnete	  i	  spejderchefkredsen.	  

Mikkel	  Bo	  Nilsson	  (spejderchef,	  Danske	  Baptisters	  Spejderkorps)	  fortalte,	  hvor	  fantastisk	  
det	  var	  at	  mærke	  fællesskabet	  i	  spejderbevægelsen.	  Vi	  er	  en	  bred	  flok	  af	  spejdere	  i	  
Danmark.	  Og	  netop	  fællesskabet	  er	  væsentligt.	  Vi	  er	  en	  patrulje	  med	  fem	  medlemmer.	  I	  er	  
ham,	  der	  kommer	  med	  brede	  skuldre,	  nyt	  grej	  og	  gode	  løsninger.	  Hver	  især	  bidrager	  vi	  
med	  vores	  styrker,	  og	  når	  vi	  går	  i	  samme	  retning,	  skaber	  vi	  en	  bevægelse.	  Og	  med	  



	  

Ungdomsøen	  har	  vi	  fået	  en	  platform	  til	  i	  fællesskab	  at	  udbrede	  spejderideen.	  Vi	  skal	  huske	  
at	  anerkende	  hinanden	  for	  det	  arbejde,	  vi	  laver.	  Vi	  er	  gode	  til	  at	  rykke	  den	  enkelte	  spejder.	  
Tak	  for	  sammenholdet	  og	  tak	  fordi	  I	  er	  det	  superfede	  patruljemedlem.	  Slutteligt	  en	  særlig	  
tak	  til	  Susan	  og	  David,	  og	  resten	  af	  Korpsledelsen.	  	  

Hannes	  Dau	  (spejderchef,	  Dansk	  Spejderkorps	  Sydslesvig)	  startede	  med	  at	  hilse	  fra	  
Sønderjylland.	  Dernæst	  fortalte	  han	  om	  en	  oplevelse,	  han	  havde	  haft	  i	  sit	  erhverv	  som	  
folkeskolelærer.	  Som	  lærer	  på	  et	  valgfagshold	  om	  friluftsliv	  havde	  han	  haft	  30	  drenge	  med	  
ud	  i	  skoven	  til	  en	  nat	  i	  det	  fri.	  Efter	  en	  udfordrende	  med	  mange	  kilometer,	  regn	  og	  
lejropbygning,	  havde	  han	  siddet	  med	  en	  håndfuld	  drenge	  rundt	  om	  bålet.	  Snakken	  havde	  
kredset	  om	  forskellige	  unge	  dilemmaer,	  såsom	  et	  uendelig	  hav	  af	  tilbud,	  
præsentationskrav,	  digitale	  venskaber	  mv.	  Da	  han	  sammen	  med	  sine	  kollegaer	  lagde	  sig	  i	  
soveposen	  senere,	  var	  de	  blevet	  enige	  om,	  at	  de	  aldrig	  havde	  mødt	  drengene	  på	  denne	  
måde	  før.	  Her	  var	  det	  gået	  op	  for	  ham,	  at	  vi	  i	  spejderbevægelsen	  kan	  noget	  helt	  unikt.	  Vi	  
er	  en	  bevægelse,	  som	  har	  potentiale	  til	  at	  modarbejde	  nogle	  af	  de	  dilemmaer.	  Vi	  skal	  
række	  ud	  over	  vores	  egne	  grænser,	  og	  fange	  nogle	  af	  de	  unge,	  som	  ikke	  er	  spejdere.	  Han	  
afsluttede	  med	  at	  overrække	  en	  gave	  til	  Susan	  og	  David,	  takke	  for	  invitationen	  og	  ønske	  et	  
fortsat	  godt	  Korpsrådsmøde.	  	  

Ivar	  Thyssen	  fra	  Skovvejens	  Blå	  Spejdere	  gik	  på	  scenen	  for	  at	  overrække	  en	  gave	  til	  DDS.	  
Gaven	  var	  Kulsøserien:	  en	  række	  bøger	  om	  kulsøarbejde.	  Der	  havde	  tidligere	  været	  
problemer	  med	  at	  genoptrykke	  serien	  grundet	  rettigheder.	  Dem	  havde	  Ivar	  Thyssen	  nu	  
skaffet,	  og	  hans	  gruppe	  havde	  fået	  genoptrykt	  et	  lille	  oplag.	  Susan	  og	  David	  gik	  på	  scenen	  	  
for	  at	  modtage	  et	  eksemplar	  af	  Kulsøserien	  på	  vegne	  af	  DDS.	  Ivar	  benyttede	  samtidigt	  
lejligheden	  til	  at	  takke	  for	  et	  godt	  Korpsrådsmøde	  med	  gode	  dialoger	  og	  fælles	  løsninger.	  	  	  	  

Christian	  Melchiorsen	  (projektchef,	  Middelgrundsfonden)	  viste	  en	  video	  om	  arbejdet	  med	  
at	  klargøre	  Ungdomsøen.	  Han	  fortalte	  efterfølgende	  om,	  hvordan	  Ungdomsøen	  tager	  
afsæt	  i	  spejdermetoden	  og	  spejderværdierne,	  og	  skal	  være	  med	  til	  at	  skabe	  næste	  
generations	  vigtigste	  samfundsbevægelse.	  De	  unge,	  som	  kommer	  der,	  skal	  ikke	  alle	  blive	  
spejdere.	  Men	  kan	  de	  tage	  hjem	  og	  agere	  som	  spejdere.	  Ligenu	  sker	  der	  rigtig	  mange	  ting	  
på	  øen.	  Udover	  udviklingen	  af	  de	  kommende	  aktiviteter,	  er	  der	  et	  omfattende	  
renoveringsarbejde	  i	  gang.	  Men	  inden	  entreprenørerne	  gik	  i	  lang,	  har	  der	  allerede	  været	  
lagt	  et	  overvældende	  antal	  frivillig	  timer.	  Vi	  nærmer	  os	  snart	  50.000	  frivillig	  timer.	  Det	  er	  
Nordea-‐fonden	  meget	  imponeret	  over,	  da	  de	  aldrig	  har	  oplevet	  noget	  lignende,	  men	  for	  
os	  spejdere	  er	  det	  jo	  bare	  en	  selvfølge.	  Mange	  spørger	  mig,	  hvornår	  vi	  er	  færdige.	  Svaret	  
er,	  at	  vi	  nok	  aldrig	  bliver	  helt	  færdige.	  Men	  allerede	  til	  foråret	  i	  perioden	  fra	  maj	  til	  august	  
2019	  har	  vi	  en	  testperiode	  og	  i	  september	  2019	  åbner	  ungdomsøen	  officielt.	  Til	  slut	  
opfordrede	  Christian	  alle	  interesserede	  i	  at	  følge	  med	  på	  Ungdomsøens	  hjemmeside	  eller	  
Facebookside.	  	  

Peter	  Stubkjær	  og	  Stine	  Kirk	  Jensen	  (formand	  og	  næstformand,	  KFUM-‐spejderne	  i	  
Danmark)	  indledte	  med	  at	  fortælle	  om,	  hvordan	  spejderbevægelsen	  modtager	  mange	  
positive	  tilkendegivelser	  i	  denne	  tid.	  Børn	  og	  unge	  har	  brug	  for	  et	  sted,	  hvor	  de	  i	  
fællesskab	  med	  kan	  udvikle	  sig.	  Som	  spejderbevægelse	  gør	  vi	  børn	  og	  unge	  beredt	  til	  livet.	  
Det	  skal	  vi	  blive	  bedre	  til	  at	  fortælle	  omverdenen	  om.	  Lad	  i	  fællesskab	  styrke	  den	  nye	  



	  

fortælling	  om,	  hvad	  spejder	  er.	  Vi	  har	  allerede	  en	  række	  fælles	  initiativer,	  og	  vi	  er	  klar	  til	  
flere.	  De	  fortalte	  om,	  hvordan	  de	  i	  weekenden	  havde	  været	  samlet	  i	  KFUM-‐spejderne	  for	  
at	  sætte	  retning	  for	  deres	  arbejde.	  Her	  havde	  de	  bl.a.	  drøftet	  et	  fælles	  
gruppeudviklingsprogram,	  som	  de	  gerne	  vil	  igangsætte	  i	  fællesskab	  med	  de	  andre	  
spejderkorps.	  Et	  andet	  tema	  var	  ungdomsøen,	  som	  også	  fået	  en	  kæmpe	  
saltvandsindsprøjtning	  af	  spejder.	  Vi	  vil	  gerne	  takke	  for	  samarbejdet	  i	  foreningen	  
Spejderne.	  Perspektiverne	  for	  samarbejdet	  er	  store,	  og	  vi	  kan	  sagtens	  samarbejde	  endnu	  
mere,	  både	  på	  lokalt	  og	  nationalt	  plan.	  De	  afsluttede	  med	  at	  takke	  Korpsledelsen	  for	  godt	  
samarbejde.	  De	  rettede	  her	  en	  særlig	  tak	  til	  Susan	  og	  David,	  og	  overrakte	  dem	  en	  stak	  af	  
deres	  sangbøger.	  Vi	  føler,	  at	  vi	  er	  imellem	  venner	  her.	  Det	  hedder	  sangbogen.	  Fortsat	  godt	  
Korpsrådsmøde.	  	  

Morten	  Junget	  (formand,	  Spejderne)	  gik	  på	  talerstolen	  og	  fortalte	  om,	  hvordan	  det	  næste	  
år	  i	  Spejderne	  bliver	  ekstremt	  spændende.	  Der	  sker	  tre	  store	  ting	  næste	  år.	  For	  det	  første	  
starter	  forberedelserne	  til	  Spejdernes	  Lejr	  i	  2022	  for	  alvor.	  Efter	  Ungdomsøen	  åbning	  får	  vi	  
et	  sted,	  hvor	  unge	  kan	  mødes	  på	  tværs	  og	  nye	  ungdomsfællesskaber	  kan	  opstå.	  Det	  sker	  
med	  afsæt	  i	  spejdernes	  værdier	  og	  metoder.	  Det	  er	  os,	  der	  skal	  være	  værter,	  når	  den	  
næste	  generation	  af	  samfundsborgere	  skal	  skabes.	  For	  det	  tredje	  sætter	  vi	  fokus	  på	  
grupperne.	  For	  hvordan	  organiserer	  vi	  os,	  så	  vi	  kan	  rumme	  flere	  spejdere?	  Samarbejdet	  er	  
vigtigt,	  hvis	  vi	  skal	  lykkedes,	  og	  jeres	  bidrag	  er	  vigtigt.	  Hvis	  vi	  skal	  sikre,	  at	  vi	  fortsat	  er	  den	  
mest	  relevante	  samfundsbevægelse,	  skal	  vi	  være	  ambitiøse.	  Vi	  gør	  børn	  og	  unge	  beredt	  til	  
livet	  sammen.	  Tusind	  tak	  for	  jeres	  indsats	  nu	  og	  i	  fremtiden,	  og	  en	  særligt	  tak	  til	  
Korpsledelsen.	  	  

Barbara	  Koch	  Mathiesen	  (Dyssegaard	  Gruppe)	  gik	  på	  scenen	  sammen	  med	  en	  række	  
spejderkammerater.	  Man	  kan	  mærke,	  hvordan	  vi	  er	  mange,	  der	  lægger	  meget	  energi	  i	  
spejderbevægelsen.	  Det	  vil	  vi	  gerne	  sige	  tak	  for.	  Men	  nogle	  skal	  have	  en	  særlig	  tak,	  og	  det	  
er	  Korpsledelsen.	  Vi	  vil	  derfor	  give	  et	  tjikkerlikker	  til	  Korpsledelsen.	  Korpsrådet	  anerkendte	  
Korpsledelsen	  med	  et	  tjikkerlikker.	  	  
	  

	  

Afslutning	  
Dirigenterne	  takkede	  for	  god	  ro	  og	  orden,	  og	  et	  godt	  korpsrådsmøde.	  	  

Herefter	  takkede	  Spejdercheferne	  alle	  de	  involverede	  i	  afviklingen	  af	  korpsrådsmødet,	  
arrangementsudvalg,	  dirigenter,	  referenter,	  redaktionsudvalget	  for	  den	  kæmpe	  indsats,	  
der	  er	  lagt	  i	  at	  planlægge	  og	  gennemføre	  Korpsrådsmødet.	  	  

Mødet	  sluttede	  søndag	  den	  18.	  november	  kl.	  14.10.	  

	  





	  

Bilag	  1	  –	  Ønskede	  referater	  fra	  torvedebatter	  og	  
plenumdebatter	  	  
	  

Referat	  torvedebat	  B2	  
Det	  er	  blevet	  vedtaget	  at	  der	  skal	  tages	  referat,	  og	  Hanne	  har	  meldt	  sig	  som	  referent.	  	  

Hanne:	  I	  hendes	  gruppe	  har	  de	  en	  divisions	  hytte	  og	  en	  gruppe	  hytte.	  I	  disse	  hytter	  er	  det	  
svært	  at	  finde	  finansiering	  af	  renovering	  og	  vedligeholdelse.	  Derfor	  er	  det	  vigtigt	  at	  have	  
Korpsets	  hytter	  samlet,	  så	  de	  kan	  understøtte	  hinanden	  i	  økonomiske	  og	  øvrige	  forhold.	  	  

Troels	  (KL):	  I	  lokale	  og	  anlægsfonden	  kan	  man	  søge	  tilskud	  til	  hytterne.	  	  	  

Kasper	  (Kulsø):	  De	  har	  bygget	  udekøkken	  ved	  hjælp	  fra	  de	  andre	  hytter	  i	  Korpset	  via	  
ejendomsudvalget,	  der	  har	  støttet	  økonomisk.	  De	  kan	  dog	  ikke	  blive	  færdige	  med	  det	  
sidste,	  da	  de	  andre	  hytter	  ikke	  kan	  støtte	  med	  mere,	  og	  KL	  ikke	  vil	  hjælpe	  dem.	  	  

Hanne:	  Lokal	  og	  anlægsfonden	  støtter	  ikke	  renoveringer,	  men	  kun	  nybyggeri	  og	  
mødehytter.	  	  

Susan	  (KL):	  Der	  er	  1	  mio.	  i	  budgettet	  hvert	  år,	  til	  at	  vedligeholdelse	  af	  korpsets	  hytter.	  
500.000	  kroner	  blev	  givet	  til	  én	  hytte,	  som	  akut	  stod	  og	  manglede	  dem,	  pga.	  lovmæssige	  
årsager.	  	  

Henrik:	  Taler	  for	  fællesskabet	  der	  styrker	  krav	  til	  f.eks.	  miljø.	  	  

Susan	  (KL):	  Efterlyser	  opklaringsspørgsmål,	  som	  der	  kan	  svares	  på.	  	  

Alice:	  Plan	  for	  manglende	  lokal	  opbakning.	  Hun	  spørger	  KL	  ”Et	  samlet	  korps	  er	  det	  bedste,	  
men	  enkelte	  ejendomme	  er	  nu	  bedst!”	  

Kasper	  F	  (KL):	  En	  hytte	  har	  lokal	  opbakning.	  En	  anden	  hytte	  har	  en	  anden	  løsning.	  Dvs.	  ikke	  
nødvendigvis	  samme	  løsning	  til	  alle	  hytterne.	  	  

Planen	  skal	  stadig	  være	  på	  de	  nuværende	  ejendomme.	  Ejendommene	  er	  stærkere	  hver	  for	  
sig.	  Vi	  gør	  det	  for	  spejdernes	  skyld,	  gennem	  fyrtårnene.	  Uddelegerede	  ejendomme	  bliver	  
på	  DDS	  hænder	  ved	  tinglysning.	  Ejendomsnetværk	  gælder	  alle	  DDS	  ejendomme,	  grupper,	  
division,	  korps.	  	  

Simon:	  Spørger	  ind	  til	  hvordan	  debatten	  er/har	  været	  med	  hytteudvalgene.	  	  

Sebastian:	  Hvordan	  finansierer	  man	  fyrtårnene?	  Spørgsmål:	  Pengene	  fra	  salget	  bliver	  ikke	  
puttet	  i	  –	  så	  giver	  korpset	  tilskud	  til	  alle	  hytterne?	  Fokus	  på	  fyrtårne	  –	  tid.	  4	  Ejendomme	  
kræver	  mindre	  ressourcer.	  	  

Susan	  (KL):	  Penge	  giver	  værdi	  –	  færre	  ejendomme,	  bedre	  søgemuligheder	  til	  fonde.	  	  

Katrine:	  Ingen	  erfaringer	  med	  ejendomme.	  Fyrtårne	  –	  hvad	  er	  det?	  Vil	  de	  blive	  ligesom	  
Sletten	  (FDF)	  eller	  Havsodde	  (KFUM)?	  Hvordan	  skal	  vi	  organisere?	  Går	  vi	  for	  hurtigt	  med	  
fyrtårnene?	  	  



	  

Sven:	  Fordele	  ved	  store	  centre.	  Problemer	  med	  hvordan	  skal	  en	  lokal	  gruppe	  kunne	  
overtage	  Hylkedam,	  Skovbrynet	  mm.?	  	  

Indtægter	  fra	  hytter	  =	  5	  mio.	  og	  udgifter	  =	  4,3	  mio.	  overskud=	  700.000	  kroner.	  Hvilke	  
hytter	  er	  det	  hentet	  i?	  Er	  det	  overskudshytterne	  der	  skal	  sælges	  eller	  beholdes?	  	  

Plan	  for	  selvstændiggørelse	  samles	  i	  den	  nye	  organisation.	  Belyses	  af	  økonomien	  så	  vi	  bør	  
tage	  den	  rigtige	  beslutning.	  	  	  

Stine	  (Gillestugan):	  Med	  fælles	  hjælp	  fra	  ejendomsudvalget	  kunne	  de	  få	  lavet	  en	  
brandtrappe	  til	  cirka	  100.000	  kroner,	  så	  de	  kunne	  bruge	  den	  ene	  sovesal,	  der	  ellers	  blev	  
lukket.	  Det	  kunne	  ikke	  lade	  sig	  gøre	  hvis	  de	  var	  selvstændige.	  Hun	  eftersøger	  en	  plan	  for	  
de	  hytter	  der	  skal	  selvstændiggøres.	  Ærgerlig	  over	  den	  gode	  dialog	  som	  KL	  snakker	  om,	  
men	  som	  de	  har	  svært	  ved	  at	  finde.	  Det	  korte	  og	  det	  lange	  er,	  at	  møde	  i	  april	  hvor	  den	  nye	  
strategi	  blev	  stukket	  i	  hånden	  på	  os.	  Mail	  om	  at	  Benedikte	  ville	  komme	  og	  se	  
ejendommen,	  men	  at	  de	  ikke	  behøvede	  at	  være	  der,	  da	  de	  kun	  skulle	  se	  faciliteterne.	  Har	  
inddraget	  frivillige?	  	  

Magdalena:	  Gillestugan	  er	  blevet	  udpeget	  som	  væksthytte.	  Hun	  vil	  gerne	  vide	  mere	  om	  
væksthytter.	  Ejendomsnetværk	  –	  hvor	  står	  der	  noget	  om	  det?	  	  

Kasper	  F	  (KL):	  Det	  meste	  lægges	  ud	  på	  DDS.dk.	  De	  vil	  arbejde	  på	  at	  gøre	  det	  nemt	  
tilgængeligt.	  

DC	  Aros	  Division:	  Hvor	  lang	  er	  selvstændighedsprocessen?	  	  

Klaus:	  Ikke	  noget	  med	  at	  fyrtårne	  ikke	  ville	  kunne	  ligge	  i	  nuværende	  organisation.	  
Projektplanlægning	  kan	  ikke	  gå	  på	  ejendommen.	  Mangler	  en	  ordentlig	  dialog.	  	  

Ditte:	  Hvis	  en	  hytte	  bliver	  selvstændiggjort,	  hvordan	  skal	  den	  hytte	  så	  bruges?	  Kan	  en	  
gruppe	  der	  overtager	  hytten	  selv	  bestemme.	  Eksempelvis	  bestemme	  at	  de	  selv	  skal	  bruge	  
den.	  Eller	  kan	  Korpset	  bestemme	  at	  alle	  grupper	  skal	  kunne	  bruge	  den.	  	  

Kasper	  F	  (KL):	  Brug	  af	  hytten	  kan	  evt.	  nævnes	  i	  tinglysningen.	  ”Hvis	  det	  er	  der	  skoen	  den	  
trykker.”	  	  

Jakob:	  Ved	  Toggerbo	  (Spejdercenter)	  har	  de	  god	  mulighed	  for	  fundraising.	  Er	  det	  egentlig	  
det	  vi	  vil?	  Modstand	  mod	  processen	  eller	  modstand	  mod	  projektet?	  	  

John	  (forslagsstiller):	  Har	  haft	  et	  stormøde	  med	  Susan	  (KL).	  De	  vil	  arbejde	  videre	  mod	  et	  
kompromis.	  Opdeling	  af	  fyrtårne	  og	  vækstejendomme.	  	  

Susan	  (KL):	  Vigtigheden	  er	  ro	  på	  og	  vil	  gerne	  arbejde	  på	  en	  god	  løsning.	  

Lise:	  Glad	  for	  at	  de	  vil	  arbejde	  videre	  på	  et	  kompromis.	  Fundraising	  er	  svært.	  Debatten	  i	  år	  
og	  sidste	  år	  handler	  om	  værdier	  og	  hjerteblod.	  Det	  kræver	  tid	  og	  dialog.	  Nyd	  det	  vi	  har	  
bygget	  op!	  

Martin:	  Glad	  for	  Toggerbo	  ejendommen.	  Har	  2	  grunde.	  En	  de	  har	  købt	  i	  ”gave”	  af	  Korpset	  
og	  en	  anden	  en.	  De	  har	  svært	  ved	  at	  søge	  midler.	  Ønsker	  et	  fælles	  udvalg	  for	  alle	  grupper	  
og	  ejendomme.	  	  



	  

Line:	  Hvorfor	  skal	  hytterne	  selvstændiggøres?	  	  

Michael:	  ”Jeg	  kan	  forstå	  på	  debatten	  at	  der	  går	  følelser	  i	  den.”	  Han	  vil	  gerne	  vide	  hvordan	  
de	  har	  fundet	  de	  4	  fyrtårne	  ud	  af	  korpsets	  11	  ejendomme.	  	  

Troels	  (KL):	  Udvælgelsen	  er	  politisk.	  Vil	  gerne	  komme	  med	  en	  liste	  senere	  i	  aften.	  	  

Henrik:	  ”Nogle	  venner	  har	  lige	  forladt	  salen	  og	  KL	  (ift.	  Aftalen	  mellem	  John	  og	  nogen	  fra	  
KL)”	  Jeg	  synes	  man	  skal	  stemme	  B2	  igennem	  uden	  ændringsforslag.	  Minder	  folk	  om	  at	  vi	  
havde	  samme	  debat	  sidste	  år,	  og	  siger	  at	  KL	  har	  fortolket	  på	  B7	  (KRM	  2017).	  

Emilie:	  Hvorfor	  skal	  man	  ikke	  gå	  på	  kompromis?	  Hun	  har	  ikke	  noget	  imod	  KL	  og	  synes	  at	  
det	  også	  er	  vores	  (red.	  Korpsrådets)	  venner.	  	  	  

Nordjylland:	  Vi	  vil	  have	  nogle	  hytter	  der	  understøtter.	  Fede	  hytter	  i	  andre	  
Korpsejendomme.	  	  

Magdalena:	  Snakkede	  desværre	  hurtigt	  og	  frustreret	  på	  svensk,	  så	  fik	  ikke	  fat	  i	  det	  hun	  
sagde.	  	  

Hanne:	  Tænk	  over	  hvad	  i	  stemmer!	  Vi	  troede	  sidste	  år	  at	  vi	  besluttede	  B7	  og	  at	  
ejendomsdebatten	  skulle	  starte	  forfra.	  	  Lad	  ikke	  dette	  ske	  igen.	  Stem	  B2	  hjem.	  	  

	  

Således	  opfattet	  af	  Hanne	  Riber	  Skov,	  17-‐11-‐2018	  	  
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