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

Punkt Tid Emne Behandling/referat 
01  Lukket indstilling: 

Budgetproces og 
principper for budget 
2020 

Korpsledelsen drøfter principperne for budget 2020 og budgetprocessen 
aftales endeligt. GS kommer med et diskussionsopæg til korpsledelsen. 
 
Benedikte beskrev processen frem til vedtagelsen af budget 2020. 

02A  Lukket indstilling: 
Forhandling i 
Medlemsservice 

Korpsledelsen beslutter forhandlingsmandat for fremtidig retning for SAF og 
medlemsservices. Lukket beslutningspunkt. 
 
Korpsledelsen beslutter at arbejde videre med forhandlingsgrundlaget, som 
er beskrevet i indstillingen.  

02A.01  Lukket bilag: Modeller for 
medlemsservice 

 

02A.02  Bilag: 
Interessentskabskontrakt 
for Spejdernes 
Medlemsservice I/S 

 

02B  Lukket indstilling: 
Baptisterne i 
Medlemsservice 

Korpsledelsen godkender indstillingen. 
 

02C  Lukket indstilling: Retning 
for SAF 

Korpsledelsen godkender indstillingen. 
 
Korpsledelsen glæder sig over den professionelle service, DDS modtager hos 
Spejdernes Administrationsfællesskab. Samarbejdet vidner om en høj 
faglighed og SAF udvikler sig positivt.  

03  Orientering: Ungdomsøen Korpsledelsen havde besøg af Lisbeth Trinskjær, som er formand for Fonden 
Ungdomsøen. Lisbeth orienterede om status på økonomien og udviklingen af 
aktiviteter til Ungdomsøen frem imod åbningen.  
Korpsledelsen glædede sig over de mange gode tiltag og var opmærksom på 
de udfordringer der knytter sig til Ungdomsøens drift, likviditet og struktur. 
Ungdomsøen er inviteret til endnu et korpsledelsesmøde i oktober.  

04  Årsmøde i SPEJDERNE Korpsledelsen drøfter og beslutter politiske prioriteter og afklaring om budget 
i relation til årsmødet i Foreningen SPEJDERNE til marts.  
 
Mikael, Susan og Kristine deltager i forhandlingerne frem imod årsmødet. 

05  Indstilling: 
Gruppeudviklingsstrategi i 
regi af SPEJDERNE. 

Godkendelse af strategi og kort orientering om processen. Korpsledelsen 
bedes beslutte den allerede fremlagte strategi. Opfølgning fra mødet i 
december. 
 
David redegjorde for processen for Spejdernes Gruppeudviklingsindsats. 
Korpsledelsen godkender både ”Arbejdsgrundlag for styregruppen” og 
”SPEJDERNES Gruppeudviklingsprogram”. Med denne godkendelse kan 
korpsledelsen også godkende den Gruppeudviklingsstrategi for SPEJDERNE, 
der blev fremlagt på SPEJDERNES årsmøde 2018, når den kommer til 
afstemning på SPEJDERNES årsmøde 2019. 
Fremover er det dokumentet; Spejdernes Gruppeudviklingsprogram inkl. de 
aftaler og principper der for Styregruppens arbejde der er det materiale DDS 
forholder sig til.  
Generalsekretæren oplyste at det konkrete arbejde med gruppeudviklingen 
gik godt og var ved at finde sin form.  

05.01  Bilag: Arbejdsgrundlag for 
styregruppen – lukket 
bilag. 

 

05.02  Bilag: SPEJDERNES 
Gruppeudviklingsprogram, 
oktober 2018 – Åbent 
bilag. 
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06  Indstilling: DDS 
Økonomisk strategi – 
lukket punkt 

Korpsledelsen drøfter og beslutter principper og tiltag for forretningsudvikling. 
 
Korpsledelsen godkendte indstillingen med enkelte justeringer. 

06.01  Bilag: Slideshow om 
forretningsudvikling 

 

07  Orientering om 
Udviklingsplan 2020-2024 

På baggrund af feedback fra en række grupper og divisioner har taskforce 
udviklingsplan leveret en revideret udgave af udviklingsplanen. Denne blev 
kommenteret. Der har været stor positiv tilslutning og god feedback. DC-
forsamlingen har ligeledes haft mulighed for at komme med kommentarer til 
førsteudgaven og også her var der en positiv tilkendegivelse af det fremlagte 
udviklingsplansmateriale.  
 
Korpsledelsen præsenterer oplægget til udviklingsplanen på 
divisionsrådsmøderne i løbet af foråret. Korpsledelsen håber på at skabe en 
bred debat i hele landet.  

08  Indstilling: DDS faciliteter 
til orientering 

Korpsledelsen får en status på fremdrift omkring udvikling af faciliteter i DDS. 
 
Korpsledelsen tog orienteringen til efterretning og glædede sig over det 
konstruktive arbejde på området.  

09  Lukket Indstilling: 
Dialogværktøjer 

Korpsledelsen arbejder videre med oplægget ved at involvere flere frivillige.   
 
Marie, Signe, Kristine, Kasper F og Mathias (taskforceleder) arbejder videre 
med emnet frem imod marts mødet. 

09.01  Bilag: ”Sådan skal vi 
bekæmpe den hadefulde 
debat på nettet” 

Bilaget kan googles. 

09.02  Bilag: ”Glem lige tonen. 
Derfor skal vi lytte til dem, 
der taler grimt i debatten” 

Bilaget kan googles. 

09.03  Bilag: ”Oversigt over 
netdebatregler på diverse 
nyhedssites i DK” (Dr.dk) 

Bilaget kan googles. 

09.04  Bilag: ”Hvad er 
demokrati”, Hal Koch 

Bilaget kan googles. 

10  Kalenderen Fokus på divisionsrådsmøderne, uddannelsesmarked og 
uddannelsesweekend. Korpsledelsen deltager alle divisionsrådsmøder, 
undtagen 5. 

11  Lukket indstilling: 
WAGGGS IC proces 

Godkendt i skriftlig behandling. 

11.01  Bilag: Opslag til WAGGGS 
IC 

 

12  Nyt fra 
Generalsekretæren 

Generalsekretæren orienterede om processen omkring 
organisationsændringerne.  
Generalsekretæren orienterede om at DDS havde modtaget ca. 500.000 kr. 
fra Sundhedsstyrelsen til et nyt stort frivillighedsprojekt i grupperne. Der 
orienteres internt i korpset om projektet senere på foråret.  

13  Nyt fra Spejdercheferne Der afvikles generalforsamling i Spejder Sport den 7.2 2019 
14  Tjek ud De væsentligste punkter fra aftenens møde: 

1. Udviklingsplanen rammer præcis der, hvor vi har brug for konkrete 
indsatser. 

2. God proces om budgettet for 2020 
3. Korpsledelsen besøger næsten alle Divisionsrådsmøder til foråret. 

 


