
Korpsledelsesmøde onsdag den 14. august 2019 kl. 17.30-22.00 på Spejdercenter Holmen 

Tilstede Kasper Staunskær Frandsen, Mathias Faaborg, Marie Torp Christensen, Signe Marie Obel, Susan Hein Eiberg, 
David Hansen, Louis Holm Jørgensen, Christian Price, Troels Lund, Kasper Hertz Jansen og Mikael Andersen 
(via Skype). Afbud: Kristine Clemmensen-Rotne. Fra korpskontoret deltog Benedikte Marie Kaalund, Peter 
Tranevig og Kim Dabelstein Løwe (ref.). Morten Bjørn Nielsen deltog under punkt 3 og 5. 

Punkt Tid Emne Beslutning/referat 
01 10 Sensommermøde i Spejderne korpsledelsen drøfter emner til mødet 

 
Korpsledelsen gennemgik programmet og vurderede, at det var 
vigtigt at korpsledelsen prioriterer drøftelser omkring 
Spejdernes nye strategi. 

02 40 Indstilling: Medieanalyse og 
anbefalinger – Lukket indstilling 

Peter Tranevig gennemgår resultatet af medieanalysen og 
korpsledelsen drøfter anbefalingerne. 
 
Korpsledelsen tog indstillingen til efterretning og godkendte 
denne.  

02.01  Bilag: Spejder.dk  
02.02  Bilag: Spejdersnus  
02.03  Bilag: Wide  
02.04  Bilag: Track  
03 40 Indstilling: Medlemsservice – 

Lukket indstilling 
Korpsledelsen drøfter udvikling i interessentskabet og systemet. 
 
Korpsledelsen drøftede udviklingen i interessentskabet og gav 
mandat til det videre forløb for at sikre bedst mulige rammer for 
at forbedre systemet og løse de aktuelle udfordringer.  

03.01  Bilag: Fællesindstilling fra 
spejdercheferne 

 

04 40 Indstilling: SAF – 
Vedtægtsændringer – Lukket 
indstilling 

Korpsledelsen drøfter det fremsendte forslag til ændrede 
vedtægter for Spejdernes Administrationsfællesskab. 
 
Korpsledelsen godkender indstillingen og beder SAFs bestyrelse 
arbejde videre med nye vedtægter.   

04.01  Bilag: Nye vedtægter  
04.02  Bilag: Procesbeskrivelse  
05 15 Budget 2020 – Lukket indstilling Korpsledelsen godkender Budget 2020 for DDS og indstiller det til 

Korpsrådsmødets godkendelse. 
 
Korpsledelsen beslutter at indstille budget 2020 til 
Korpsrådsmødets godkendelse. 

05.01  Bilag: Budget og noter  
06 5 WOSM/WAGGGS-Europe Joint 

Conference 
Korpsledelsen drøfter emner til mødet. 
 
Korpsledelsen drøftede konferencens indhold. David og Signe 
deltager på konferencen. 

07 5 Orientering om 
ejendomsområdet 

Benedikte orienterer om ejendomsområdet. 
 
Benedikte orienterede om udviklingen på ejendomsområdet og 
så frem til netværksdag i ejendomsnetværket den 1. september. 
Der vil blive gennemført en rundtur til alle ejendomme igen i 
2019 med repræsentation fra korpsledelsen og GS. 

08 00 Indstilling: Ny bådebro på 
Thurøbund – lukket indstilling. 

Indstillingen bortfaldt, da grundlaget for ansøgningen har 
ændret sig markant siden arbejdet begyndte. Sølandslejren 2020 
gennemføres som planlagt og der har været afholdt møde med 
lejrledelsen. 

09 15 Resolutions- og 
beslutningsforslag til 
Korpsrådsmøde 2019 – Lukket 
indstilling 

Korpsledelsen drøfter sine egne og eventuelt indkomne forslag til 
Korpsrådsmøde 2019 
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Korpsledelsens forslag til Korpsrådsmøde 2019 bliver 
offentliggjort med Korpsrådsmødemagasinet. 

10 10 Korpsledelsesvalg 2019 Korpsledelsen drøfter valget til korpsledelsen på Korpsrådsmøde 
2019. 
 
Korpsledelsen drøftede valget til Korpsledelsen. Da 
opstillingsfristen lå efter mødet blev der ikke drøftet konkrete 
opstillinger. Dog blev der løftet bekymring om konsekvenserne 
ved færre kvindelige kandidater end fire, og dermed muligheden 
for at besætte en hel korpsledelse. Korpsledelsen drøftede 
mulighederne for at opnå en fuldtallig kommende korpsledelse 
og konsekvenserne ved eventuelle undtagelsesvise 
dispensationer eller aktiviteter.  

11 5 Indstilling: Anerkendelse af nye 
enheder 

Det indstilles, at korpsledelsen anerkender de nye enheder 
Spejdercenteret Spejderskibet Ran og Arrangementet 
Regnbuespejder. 
 
Begge enheder er anerkendt af korpsledelsen. 

11.01  Bilag: Referat af stiftende 
generalforsamling og vedtægter, 
Spejdercenteret Spejderskibet Ran. 

 

11.02  Bilag: Referat af ekstraordinært 
rådsmøde, vedtægter, udviklingsplan 
samt referat af stiftende rådsmøde, 
Arrangementet Regnbuespejder. 

 

12 10 Arbejdsgrupper Korpsledelsen gør status på interne arbejdsgrupper 
 
Korpsledelsen gennemgik de interne arbejdsgrupper. 

13 10 Projekter Korpsledelsen orienteres om status på projekter 
Korpsledelsen blev orienteret om fremdrift på projekter i DDS. 

14 10 Ungdomsøens åbning Korpsledelsen drøfter deltagelse i åbning af Ungdomsøen den 
24. august 
Korpsledelsen drøftede hvem der deltog i åbningen af 
Ungdomsøen. 

15 10 Middelgrundsfonden Korpsledelsen drøfter fondens arbejde og udpeger nye 
medlemmer til fondsbestyrelsen. 
 
Korpsledelsen noterede sig udpegningerne i skriftlig behandling 
og glæder sig til en drøftelse med fonden, når den nye 
bestyrelse har konstitueret sig. 

15.01  Bilag: personindstilling Godkendt i skriftlig behandling 
16 10 Kalender Korpsledelsen gennemgår kalender for de kommende 3 

måneder. 
 
Korpsledelsen gennemgik kalenderen frem til Korpsrådsmødet. 

17 5 Nyt fra generalsekretær Benedikte orienterer bl.a. om organisationen på korpskontoret 
pr. 1/9-2019. 
 
Benedikte orienterede om en aktiv sommer med mange gode 
spejderaktiviteter og et højt aktivitetsniveau. Der blev orienteret 
om de 2 nye ansættelser på korpskontoret med fokus på 
henholdsvis Samvær og trivsel samt Uddannelse. Stillingen i 
Århus vil blive besat i løbet af efteråret.  

18 5 Nyt fra spejderchefer Spejdercheferne havde ikke yderligere orienteringer. 

19 5 Mødets 3 vigtigste pointer Budgettet er indstillet til Korpsrådsmødet, medlemsservice samt 
resolutioner. 

 


