
 
Korpsledelsesmøde 6. marts 2019 kl. 17.30-22.00 på Spejdercenter Holmen 

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

Punkt Tid Emne Behandling/referat 
01  Indstilling: Årsmøde i SPEJDERNE. Orientering og beslutning om politisk aftale med de andre korps. 

 
Repræsentanter fra korpsledelsen har haft uddybende 
forhandlinger med SPEJDERNE og har fået afklaret spørgsmål til 
budget, regnskab og planer for årsmødet.  SPEJDERNES budget er 
justeret, så ambitionerne for aktivitetsniveauet bliver justeret 
efter indtægtsniveauet fra fundingprocessen. 
 
Korpsledelsen godkender indstillingen og har nu et klart 
forhandlingsmandat med til årsmødet i SPEJDERNE i weekenden. 

02  Indstilling: Udviklingsplan Beslutning om udkast til udviklingsplan 2020-2024. 
 
Der har igennem de sidste 8 måneder været stor opbakning til 
processen fra de spejdere i grupper og divisioner, som har 
medvirket til at give input til processen helt fra sommeren 2018. 
På efterårets kurser, fremtidsdøgnet og Korpsrådsmøde og 
ligeledes efter KRM19 har der været debat og dialog indtil det 
resultat, vi har fået på nuværende tidspunkt.  
 
Det er lovmæssigt besluttet på Korpsrådsmøde 2017, at der kan 
indkomme ændringsforslag til udviklingsplanen frem til 15. august 
2019. Der arbejdes efter at afholde workshop om ændringsforslag 
i begyndelsen af juni 2019. 
 
Korpsledelsen gav feedback til den konkrete tekst i 
udfoldningsdokumentet, som bliver implementeret i den endelige 
udgave. Korpsledelsen godkendte indstillingen, så korpsledelsens 
forslag til udviklingsplan er godkendt og bliver offentliggjort i 
forbindelse med divisionsrådsmøderne her til foråret. Forslaget til 
udviklingsplanen kan også findes på dds.dk fra 15. marts. 

02.01  Bilag: Udviklingsplan detaljeret  
02.02  Bilag: Udviklingsplan overblik  
03  Indstilling: Likviditetsmål 2025 og 

risikoprofil. Lukket indstilling 
Oplæg og beslutning om rammer for likviditet og fastlæggelse af 
risikoprofil 2019. 
 
Korpsledelsen opdaterer den økonomiske strategi med et 
ambitiøst likviditetsmål, med henblik på en stabil økonomisk 
udvikling. 
 
Korpsledelsen godkendte likviditetsmålene og planen mod at 
implementere målene frem imod 2025. 
Korpsledelsen godkendte risikoprofilen med mindre ændringer. 
Det bør bemærkes at profilen gælder de næste 12 måneder. 

03.01  Bilag: Likviditetsmål frem mod 2025 Lukket bilag. 
03.02  Bilag: Risikoanalyse Lukket bilag. 
04  Indstilling: Kandidatproces 

Korpsrådsmøde 2019 
Oplæg til drøftelse. 
Korpsledelsen godkendte indstillingen og ser frem til en god 
proces med at finde den næste korpsledelse og de næste 
spejderchefer. 
 
Korpsledelsen var optaget af at mange medlemmer blev bekendt 
med valgprocessen og opfordret til at stille op. Derfor gøres en 
ekstra indsats på divisionsrådsmøderne for dette.  
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05  Orientering: Projektstatus Q1. Benedikte orienterer om status på projekter. 
 
Benedikte orienterede om status på implementeringen af 
projektmodellen. Der er en støt sigende tilgang af nye projekter 
og det efterhånden ved at blive en kendt metode blandt frivillige i 
fællesorganisationen.  

06  Indstilling: Lovrevision 2020. Oplæg og drøftelse af proces for rammer til lovrevision 2020. 
 
Korpsledelsen godkender indstillingen. Det er vigtigt, at processen 
bliver transparent og kan rumme hele korpset. Korpsledelsen 
ønsker en proces der taget udgangspunkt i brugernes behov.  

07  Indstilling: Beslutning om fibernet på 
Hylkedam 

Indstilling er afvist i skriftlig behandling.  

08  Personindstilling: Ny IC til WAGGGS Christine Thusgaard Fribert bliver udpeget til ny IC til WAGGGS fra 
1. november 2019. Godkendt i skriftlig behandling. 

09  Indstilling: Beslutning om økonomi for 
verdensjamboree. 

Indstillingen er godkendt i skriftlig behandling. 

10  Indstilling: Dialogværktøjer Opfølgning fra februar. Korpsledelsen godkendte indstillingen. 
11  Kalenderen  
12  Nyt fra generalsekretær Korpskontoret understøtter pt. ca. 10 ny gruppeprojekter. Der er 

stor energi og lyst til at iværksætte nye initiativer der kan 
nedbringe ventelisterne. 
 
Generalsekretæren oplyste at processen frem mod at 
implementere den nye organisatoriske struktur på korpskontoret 
gik planmæssigt. 
 
Gruppeudvikling i regi af Foreningen Spejderne er kommet godt 
ind i den næste fase hvor DDS bidrager med ressourcer til at 
undersøge om der kan findes supplerende midler eksternt.  
 
Korpskontoret glædede sig over det gode samarbejde med SAF og 
oplyste at man var i gang med at se på om der var gevinster i 
samarbejdet der endnu ikke var identificeret.  

13  Nyt fra spejderchefer Generalforsamling i Spejder Sport er afholdt. Spejder Sport går 
godt og samarbejdet med korpskontoret er blevet styrket.  
 
UNICEF Danmark afvikler Generalforsamling til marts. 
Korpsledelsen blev orienteret om at Helle Dydensborg genopstiller 
samt at David Hansen opstiller som suppleant.  
 
Medlemsservice: Susan orienterede korpsledelsen om arbejdet i 
Medlemsservice. 
 
Bålsamtaler 2019. Korpsledelsen ønsker at afvikle 2 bålsamtaler i 
2019. Udgangspunktet er 1 arrangement før sommerferien og 1 
arrangement efter sommerferien. 
 
Spejdercheferne ønsker at afvikle en torsdagsbar for frivillige 
ledere. Et arrangement i København og et arrangement i Jylland. 
Formålet er at få flere frivillige og gerne også flere unge frivillige 
ind i organisationen. 

  3 pointer Korpsledelsen opsummerede mødets vigtigste punkter til at være: 
• Udviklingsplan 
• Risiko og likviditet 
• Dialogværktøjerne 

 


