
Referat fra Korpsrådsmøde 2020 i 
Det Danske Spejderkorps,  
15. november 2020, afholdt som
digitalt møde
Mødet blev indledt søndag den 15. november kl. 09.30. 

Spejdercheferne Kristine Clemmensen-Rotne og Mathias Lysholm Faaborg indledte mødet 
med at konstatere, at det er et markant anderledes Korpsrådsmøde end de havde ønsket. 
De sendte en særlig hilsen til spejderne i Nordjylland, hvor spejderarbejdet er lukket helt 
ned i øjeblikket. Takket være en hårdtarbejdende arbejdsgruppe, er det lykkedes at 
arrangere tre versioner af Korpsrådsmødet, efterhånden som Corona-situationen har 
ændret sig. Mødet bliver holdt digitalt, støttet af både erfarne og nye kræfter. Her på 
Holmen er der etableret professionelt TV-studie og digital afstemning. Vi holder god 
afstand og overholder dermed alle retningslinjer fra sundhedsmyndighederne. 

1. 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 Line S. Degn og Michael Nyerup. 

Dirigenterne takkede for valget og konstaterede, at mødet var lovligt varslet, jf. lovenes § 
35. Mødet blev afholdt inden for perioden 1.-20. november 2020. Dato og sted for 
korpsrådsmøde var oplyst på dds.dk samt i nyhedsbrev den 3. juni 2020. Revideret 
mødeindkaldelse blev udsendt 24. oktober på mail, sms og dds.dk. Mødematerialet skal 
være udsendt senest 26. oktober, det blev uploadet på dds.dk den 9. oktober 2020 og 
udsendt til alle medlemmer med Wide #34 i uge 42 2020.

På grund af forsamlingsforbud, restriktioner og generel hensyntagen til smitterisiko i 
forbindelse med Corona-situationen, blev mødet afholdt digitalt (fuldstændig elektronisk 
generalforsamling) med en begrænset dagsorden. Korpsets love indeholder ikke hjemmel 
til elektroniske korpsrådsmøder, men dirigenterne vurderede at korpsrådsmødet under 
disse særlige omstændigheder kunne afholdes på denne måde ud fra en 
nødretsbetragtning. Det indgik i den vurdering, at der kun blev behandlet 
dagsordenspunkter der var nødvendige for at sikre korpsets drift, og at der var truffet 
foranstaltninger for at sikre at korpsrådsmedlemmerne kunne komme til orde og afgive 
stemme på forsvarlig vis. På den baggrund vurderede dirigenterne, at mødet lovligt kunne 
afholdes i denne form med den reviderede dagsorden som udsendt 24. oktober 2020 på 
mail. 



 

 
  
 

 

Dirigenterne gennemgik mødematerialet og dagsordenen. Herefter gennemgik de 
hvordan mødedeltagerne kunne komme til at tale i mødet, og hvordan afstemningerne 
kommer til at foregå. 

 

Inden mødet fortsatte med de resterende formelle punkter, gav Spejdercheferne, Kristine 
og Mathias, en kort status på situationen i Det Danske Spejderkorps.  

Corona har aflyst mange arrangementer både på centralt hold og ude i grupperne. 
Synlighed og samfundssind er vigtige for spejderne. Det har i år været i en mærkelig form, 
da vi skal aflyse en masse fede events. Nu er vores vigtigste opgave ikke at gøre noget. 
Corona har vist hvor omstillingsparate vi er som spejdere via hjemmespejd, online møder 
samt nye former for ture og sommerlejre. Kernen er at vi vil være sammen. 
Spejdercheferne er stolte af hvordan vi arbejder sammen og dyrker vores fællesskab.  

Udviklingsplanen der blev vedtaget sidste år, har et afsnit om at vi skaber modige børn og 
unge. Det har fungeret på en helt ny måde i denne tid, med nye former for fællesskaber 
og at kunne klare sig selv. Corona har hjulpet mange til at være ”vilde i naturen”, her har 
spejderne hjulpet, ved at afholde over 100 lokale events i forbindelse med Nat i naturen. 
Der kommer en ny udgave af Woop-appen næste år. Den vil kunne hjælpe endnu flere 
med at få oplevelser udenfor. Et andet punkt i vores udviklingsplan er Urban Scouting.  
Flere og flere by-børn vil gerne ud i naturen og opleve at være spejder. Der er over 2000 
børn på venteliste og vi har startet to nye grupper, Kalvebodspejderne og Spejderne på 
flyvestationen i Værløse, velkommen. Bæredygtighed fylder meget hos spejderne, og det 
bliver mere fremover. Liva fra Bellahøj vandt i 2020 MGP med en sang om, at der ikke er 
nogen plan B, en gruppe har lavet en kogebog med bæredygtige opskrifter og Waingunga 
Stammen i Viborg har arbejdet med vand.  

Flere spejdere kræver flere ledere. Det har vi fået, og der er introduceret nye 
lederhvervningsmaterialer, onlinekurser, nye inspirationshæfter og brætspillet ”Hejk”. Det 
forgangne år har bevist at spejderarbejde er mere relevant end nogensinde. Spejdere og 
spejderledere gør en kæmpe forskel, uanset om det er første overnatning i det fri eller når 
vi klarer strabadser på ture sammen. Det er det, der skaber modige og selvstændige børn 
og unge mennesker.  2020 har budt på en følelse af tilbagegang, men vi er stadig i 
fremgang og vi gør stadigt en forskel.  

Spejder Sport fylder 75 år i år. Det startede som et lille depot med udstyr og nu er det 
Danmarks bedste outdoorbutik. Spejder Sport er ejet af alle spejdere i Det Danske 
Spejderkorps. Det har ikke været et nemt år, så tænk på dem, både når der skal købes nyt 
personligt grej og nyt grej til gruppen.  

Samarbejdet i Spejderne fortsætter med fokus på afvikling af Spejdernes Lejr i Hedeland i 
2022. Der har desværre været stor udskiftning i teamet, både frivillige og ansatte. Mange 
tak til dem der lægger et stort arbejde i at planlægge en kæmpe oplevelse. Den positive 
nyhed er at der pr. 1/12 er ansat ny sekretariatschef og to nye lejrchefer.  



 

 
  
 

Økonomien i DDS har fyldt meget, året startede skidt, med et utilfredsstillende resultat for 
2019 der viste et væsentligt større underskud end budgetteret. Der er gennem året 
arbejdet på at få styr på budget og regnskab. Budgettet for 2021 er prioriteret for at få 
balance i økonomien.  

I 2017 besluttede korpsrådet at der senest i år skulle fremlægges forslag til nye vedtægter, 
der skulle være mere enkle at forstå og opdateret til nutidens krav fra samfundet. Der er 
udarbejdet et vedtægtsforslag efter stor hjælp fra ildsjæle i korpset. Behandlingen og 
vedtagelsen er udsat til næste år, for at skabe ro og tryghed i processen.  

Spejdercheferne sluttede med en stor tak til alle, der tager et ansvar i det daglige 
spejderarbejde, det gør en kæmpe forskel både for spejdere og for samfundet.  

Herudover henviste spejdercheferne til den skriftlige beretning i mødematerialet. 

 

Der blev gennemført en kontrolafstemning. Dirigenterne konstaterede ved denne, at der 
var 482 stemmeberettigede medlemmer af Korpsrådet til stede ved afstemning om 
dagsordenpunktet 2, 3, 4, 5, 6 og 7. 

 

Til stemmetællere valgte Korpsrådet Sven Krarup Nielsen (Formand), Anders Skøttegaard, 
Troels Lund, Martin Gyde, Anders Kielsholm og Mogens From. 

 

Peter Nielsen fra Kastrup Søspejder, spurgte om dagsordenen ikke skulle godkendes. 
Mødets formalia var gennemgået tidligere, og det er dirigenternes forpligtelse at sørge for 
at dagsordenen og indkaldelsen er i overensstemmelse med korpsets love. 

 

2. Godkendelse af mødets forretningsorden 
Forslag til forretningsorden var offentliggjort på dds.dk d. 3. november 2020. 

 

Forslaget til forretningsorden blev sat til afstemning, og vedtaget (471 for, 1 imod, 7 
blanke). 

 

3. Fremlæggelse af årsregnskab for 2019 til godkendelse samt 
forelæggelse af status og forventet regnskab for 2020 
Kasper Staunskær Frandsen fra Korpsledelsen præsenterede de vigtigste punkter i 
årsregnskabet for 2019 samt estimat for 2020, der var trykt i det tilsendte mødemateriale. 

Resultat for den primære drift i 2019 viste et underskud på 4 mio. kr. 

Efter de finansielle poster, herunder Spejder Sport som gav et overskud, blev årets 
resultat et underskud på 5,8 mio. kr. 



 

 
  
 

Korpsledelsen har igangsat en række initiativer for at bringe balance i indtægter og 
udgifter. De valgte besparelser er udvalgt ud fra hvad der rammer det daglige 
spejderarbejde mindst muligt. 

Estimatet for 2020 er, at årets resultat ender på et underskud på 6,4 mio. kr. Estimatet er 
påvirket af både forkerte forudsætninger, der nu er fundet og rettet op på og af Corona-
situationen. 

Solvej Brink, Lyng Division spurgte om skiftet af regnskabssystem vil påvirke grupperne, og 
hvordan der kunne gå så længe inden regnskabet for 2019 var klar, når der er så mange 
gengangere i korpsledelsen. 

Kasper svarede, at det ikke vil påvirke grupperne, det er kun internt på korpskontoret. Det 
er ikke acceptabelt at der går så længe før regnskabet er klar, og korpsledelsen har ikke 
haft adgang til tallene. Der er rettet op i interne processer og opfølgning, så vi kan undgå 
at det gentager sig. 

Agnete Hjøllund understregede, at det er kritisabelt at der ikke var adgang til data 
tidligere. Kasper bemærkede at årsagen skal findes i det daværende regnskabssystem, der 
ikke gav adgang til at lave rapporter, men det vil det kommende system. Kasper 
understregede, at der ikke er nogen, der har skjult noget. 

 

Inden mødet var der afholdt en workshop, hvor det var muligt at diskutere årsregnskabet.  

Regnskabet for 2019 blev sat til afstemning og godkendt (447 for, 12 imod, 21 blanke). 

 

4. Vedtagelse af budget for 2021, herunder fastsættelse af 
kontingent 
Kasper Staunskær Frandsen fra Korpsledelsen gennemgik budgettet for 2021. 

Budgettet er lavet ud fra fire pejlemærker: Transparens, Forsigtighed, Langsigtethed og 
For spejdernes skyld. 

Samlet set viste budgettet et overskud på 688.000 kr. på den primære drift. Efter 
finansielle poster er årets resultat således budgetteret til at ende med et underskud på 2,4 
mio. kr. 

Herefter blev forslaget til kontingent for 2021 fremlagt. Korpsledelsen foreslog at hæve 
kontingentet med 3 kr., så det for 2021 er 318 kr.  

 

Mads spurgte ind til om der ville blive skåret ned i udgivelsen af Spejder Snus. 

Kasper svarede, at Spejder Snus er det eneste magasin, der ikke vil blive ramt af 
besparelser. 

 

 



 

 
  
 

Inden mødet var der afholdt en workshop, hvor det var muligt at diskutere budgettet. 

Budgettet for 2021 inkl. kontingent blev sat til afstemning og godkendt (451 for, 12 imod, 
16 blanke). 

 

5. Suppleringsvalg til korpsledelsen 
Da der ved valget til Korpsledelse i 2019, ikke blev valgt tilstrækkeligt med kvindelige 
medlemmer til Korpsledelsen, blev der i år afholdt suppleringsvalg. 

Der var inden mødet afholdt en workshop med præsentation af kandidaten til 
suppleringsvalget. 

For at blive valgt til Korpsledelsen skal en kandidat opnå minimum 25% af de 
tilstedeværende delegeredes stemme.  

 

Til suppleringsvalget til Korpsledelsen opstillede: 

Kvindelig kandidat 

Karen Risør Bjerre fik 450 stemmer (93%) og blev valgt. 

 

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

Korpsrådet vedtog genvalget. 
 
 

7. Eventuelt 
Sebastian Nissen spurgte hvad der skal ske når vi nu ikke besluttede vedtægterne i år. 
Korpsledelsen forventer at fremsætte et revideret forslag til vedtægterne, baseret på 
debatterne i 2020, på korpsrådsmødet i 2021 med en forhåbning om at det kan afholdes 
som et fysisk møde. 
 
Henrik Wenøe bemærkede at det var rart at der nu blev taget hånd om økonomien og 
takkede for det store arbejde der er blevet igangsat for at få overblik. 
 
Ivar Thyssen takkede for indsatsen som alle har ydet, for at vi er kommet til hvor vi er nu. 
Han bemærkede at vi bedst viser samfundsansvar når vi gør noget, og mangler at 
spejderne bliver mere synlige ved at hjælpe, i situationer som Corona. 
 



 

 
  
 

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

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

Mødet sluttede søndag den 15. november kl. 11.45. 

  



 

 
  
 

 

 


