Referat fra Ekstraordinært
Korpsrådsmøde i
Det Danske Spejderkorps,
11. december 2021,
på Dok5000, Havnegade 20,
5000 Odense C
Mødet blev indledt lørdag den 11. december kl. 11.00.
Spejdercheferne Kristine M. Clemmensen-Rotne og Mathias Faaborg indledte mødet med
at byde velkommen til de fremmødte, og takkede for at alle havde taget en lørdag
formiddag i en travl julemåned ud af kalenderen til at afslutte det arbejde, der har været i
gang i lang tid nu.

a. Valg af dirigent og referent
Til dirigenter valgte Korpsrådet Kristian Storgaard og Henriette Mygind Krempel, som
herefter overtog ledelsen af mødet.
Til referent valgte Korpsrådet Michael Nyerup.
Dirigenterne takkede for valget og konstaterede, at mødet var lovligt varslet og
beslutningsdygtigt, jf. Lovhæftets § 35, idet mødet blev varslet på det ordinære
Korpsrådsmøde. Dato og sted for mødet var sammen med mødematerialet blevet
uploadet på dds.dk og fremsendt til de delegerede 19. november 2021.

Dirigenterne gennemgik mødematerialet og dagsordenen og sikrede sig, at både
dagsordenen og mødets forløb var i overensstemmelse med korpsets love.

Til stemmetællere valgte Korpsrådet Anders Dybkjær Skøttegaard (Formand) og følgende
medlemmer: Anne Meisner, Thea Gommesen, Morten Gade, Frederik Vejby Nielsen,
Troels Nørgaard Fonager.
Dirigenterne konstaterede, at der var 239 stemmeberettigede medlemmer af Korpsrådet
til stede ved afstemning om dagsordenpunkt b og c.

b. Godkendelse af mødets forretningsorden
Forretningsordenen var trykt i det fremsendte mødemateriale.
Forslaget til forretningsordenen blev sat til afstemning og vedtaget.

c. Endelig behandling af de dele af lovforslag 1 der vedrører
grundloven, som vedtaget af Korpsrådet den 14. november
2021
Herefter blev L1 sat til afstemning og vedtaget.

d. Eventuelt
Der var ikke noget til eventuel.

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

Til afslutning takkede spejdercheferne de frivillige i Lovpatruljen der har bistået med
udarbejdelsen af de nye vedtægter igennem de sidste to år. Spejdercheferne overrakte
Lovpatruljen korpsets hæderstegn for deres store arbejde, og fordi de har været med til at
sætte rammerne for spejderarbejdet, i korpset, i de næste mange år.

Mødet sluttede lørdag den 11. december kl. 11.25.
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