
Dagsorden til korpsledelsesmøde onsdag den 6. november 2019 kl. 17.30-22.00 på Spejdercenter 
Holmen 

Tilstede Kristine Clemmensen-Rotne, Kasper Staunskær Frandsen, Louis Holm Jørgensen, Troels Lund, David Hansen, Susan 
Hein Eiberg, Mathias Lysholm Faaborg, Mikael Andersen, Kasper Hertz Jansen, Signe Marie Obel, Christian Price (til 
19.30) og Marie Torp Christensen (til 19.15). Fra korpskontoret: Benedikte Marie Kaalund, Peter Tranevig og Kim 
Dabelstein Løwe (ref.). 

Punkt Tid Emne Beslutning/referat 
01  Task forces Gennemgang og afslutning af korpsledelsens indsatser 

 
Korpsledelsen gennemgik opgavelisten og kunne 
glædeligvis afslutte alle punkter. 

02  Korpsrådsmøde 2019 – gennemgang af program Hvem gør hvad og hvornår? Allokere debatterne til 
korpsledelsesmedlemmer. 
 
Kim gennemgik drejebogen for Korpsrådsmøde 2019 for 
korpsledelsen. Korpsledelsen fordelte deltagelsen i 
indflydelsestorvets debatter om indkomne forslag og 
aftalte fordeling af opgaver. 
 
Ydermere inviterer korpsledelsen til debat om hvordan 
vi får flere kandidater til at stille op. Debatten vil foregå 
lørdag aften kl. 22.30.  

03  Valggrundlag og proces Beslutning om valggrundlag og proces på 
Korpsrådsmøde 2019 om valg til korpsledelsen 
 
Korpsledelsen offentliggjorde valgprocessen mandag 
den 4. november. Korpsledelsen havde ikke yderligere at 
drøfte i forbindelse med indeværende møde. 
 

04  Ændrede økonomiske procedurer Beslutning om ændrede økonomiske procedurer i SAF 
ved betaling af ydelser. 
 
Korpskontoret orienterede om forskellige muligheder 
for opdatering af vores nuværende økonomiske 
procedure med henblik på at styrke Det Danske 
Spejderkorps’ likviditetsflow. Korpsledelsen gav tilsagn 
til at korpskontoret kan arbejde videre med at 
undersøge, hvordan en konkret implementering af 
ændrede økonomiske procedurer kan gennemføres. 
 

05  Spejdernes Lejr Drøftelse af resurser omkring Spejdernes Lejr 2022 
 
Korpsledelsen glædede sig over beslutningen om at 
placere Spejdernes Lejr 2022 i Hedeland. 
 
Desuden drøftede korpsledelsen navne til 
organiseringen af SL2022.  Korpsledelsen ønsker at 
opgaven med at finde de relevante personer fortsætter 
på Korpsrådsmøde 2019, blandt andet via divisionerne. 

06  Indstilling: Vildskabsbørnehaveprojekt – lukket 
indstilling. 

Orientering og beslutning om igangsættelse af 
Vildskabsbørnehaveprojekt.  
 
Projektet blev drøftet. Det blev besluttet at 
frivilliggruppen skal gennemgå baggrunden for projektet 
samt at rammerne for projektet skal gennemarbejdes 
før næste fase kan igangsættes.  

06.01  Bilag: Projektansøgning – lukket bilag  
07  Leg: Korpsledelsen leger Korpsledelsen legede højdepunktsfrugtsalat. 
08  Indstilling: Medlemsservice – lukket indstilling. Oplæg til beslutning om ny I/S-kontrakt og ny 

governancestruktur. 
 
Korpsledelsen udskyder beslutningen. 
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08.01  Bilag: Business case Medlemsservice I/S Lukket bilag 
08.02  Bilag: Goverancemodel for Medlemsservice Lukket bilag 
08.03  Bilag: Ny kontrakt Medlemsservice I/S Lukket bilag 
09  Indstilling: Formidling af spejderhistorien Drøftelse og beslutning af metoder og rammer, herunder 

hensigtserklæring 
 
Korpsledelsen godkendte indstillingen 

10  Indstilling: DSC-overenskomst (samarbejdsaftale) Beslutning om ny DSC-overenskomst. 
 
Korpsledelsen godkender indstillingen. 

11  Indstilling: Lederanerkendelser Revision af hæderstegn. 
Korpsledelsen godkender indstillingen. Medaljeprojektet 
igangsættes for 2020. David Hansen, Kasper Hertz og 
Troels Lund initierer projektets første fase.  

12  Nyt fra generalsekretær Benedikte orienterede om de udbetalte midler fra DUF 
samt afslutning på WSJ2019. 

13  Nyt fra spejderchefer Spejdercheferne orienterede fra sidste bestyrelsesmøde 
i SPEJDERNE 

14  Mødets 3 vigtigste punkter Projekt Vildskabsbørnehave, Korpsrådsmøde 2019 og 
Spejdernes Lejrs placering i Hedeland 

 
Orientering: Deling af information med mulighed for spørgsmål og tilkendegivelser. Fx omkring arbejdet i et projekt. 
Drøftelse: Udveksling af synspunkter og opsamling af fælles holdninger eller afklaring. Fx afklaring af hvem der deltager på hvilke 
divisionsrådsmøder. 
Beslutning: Dialog der munder ud i en beslutning af formel og bindende karakter. Fx om hvorvidt vi ønsker at investere i et nyt modul til en 
hjemmeside eller ej. 
Leg: Fysisk eller mental aktivitet, der øger korpsledelsens evne til at samarbejde og årvågenhed ifht. de næste punkter på dagsordenen). 
 
 


