Referat fra Korpsrådsmøde 2021 i
Det Danske Spejderkorps,
13. - 14. november 2021,
på Hotel Legoland, Åstvej 10,
7190 Billund
Mødet blev indledt lørdag den 13. november kl. 09.30.
Jeppe Englev og Karen Risør Bjerre fra Korpsledelsen indledte mødet med at byde
velkommen til de omkring 900 tilmeldte og de fremmødte gæster fra, KFUM-Spejderne i
Danmark, De grønne pigespejdere, Danske Baptisters Spejderkorps, Dansk Spejderkorps
Sydslesvig, Pigespejdernes Fællesråd Danmark (PFD), Foreningen Spejderne, Spejdernes
Lejr, Ungdomsøen, Brejning Efterskole, Korinth Efterskole og Spejder Sport.

a. 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 Kristina Havbo Kongsgaard og Michael Nyerup.
Dirigenterne takkede for valget og konstaterede, at mødet var lovligt varslet og
beslutningsdygtigt, jf. Lovhæftets § 35, idet mødet blev afholdt inden for perioden 1.-20.
november 2021. Dato og sted for korpsrådsmøde var oplyst på dds.dk den 4. februar
2021. Mødematerialet blev udsendt med Wide 12. oktober 2021 og uploadet på dds.dk.

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

Der var indsneget sig et par opsætningsfejl i §28 i vedtægtsændringerne i det udsendte
mødemateriale, der ikke har nogen betydning for indholdet. Vedtægtsforslaget på dds.dk
er korrekt og uden opsætningsfejl.

Til stemmetællere valgte Korpsrådet Anne Meisner (Formand) og følgende frivillige: Alma
Petrine Larsen, Mogens Henrik From, Martin Gyde Poulsen og Anders Kielsholm.

Dirigenterne konstaterede, at der lørdag var 533 stemmeberettigede medlemmer af
Korpsrådet til stede ved afstemning om dagsordenpunkt b. Dirigenterne konstaterede, at
der søndag var 586 stemmeberettigede medlemmer af Korpsrådet til stede ved
afstemning om dagsordenspunkterne c, d, g, h, i, j, k og l.

b. Godkendelse af mødets forretningsorden
Forretningsordenen var trykt i det fremsendte mødemateriale.
Forslaget til forretningsordenen blev sat til afstemning og vedtaget (522 for, 4 imod, 7
blank).

Forretningsordenen foreskriver, at der skal nedsættes et redaktionsudvalg. Til dette valgte
Korpsrådet: Malene M. Eigenbroth (formand), Troels Nørgaard Fonager (formand), Bent
Sejersen - 1. Tranbjerg Gruppe, Charlotte Mygind Bach – Palnatoke Gruppe, Nana Nyhuus
Henriksen, Hunderup Pigespejdere og Jeppe Englev – Korpsledelsen.
Korpsrådet godkendte efterfølgende de foreslåede kandidater til facilitatorer for
indflydelsestorvet.

c. Beretning fra Korpsledelsen
Spejdercheferne Mathias Faaborg og Kristine Clemmensen-Rotne fremlagde
korpsledelsens beretning. De glædede sig over at kunne mødes fysisk efter et år i covid19’s tegn. Fællesskab og fysisk fremmøde kan noget særligt.
Spejdercheferne kom ind på PLan Platypus TV-indslag i uge 42. Trods store mængder regn
og mudder udviste spejderne ægte spejderånd.
Spejdercheferne konstaterede, at der er sket meget siden sidste KRM i Billund – bl.a. er
hjemmespejd blevet et udbredt begreb. På trods af udfordringer er vores korps vokset, og
det sidste år har 31 ud af 35 divisioner haft medlemsfremgang. På landsplan er vi blevet
2500 flere spejdere det seneste år.
Det takkede spejdercheferne spejderne for. De takkede korpsrådet, ledere, bestyrelser og
alle andre, der har taget en ekstra tørn, og konstaterede, at det var forsamlingen herunder
spejderne i DDS’ indsats, der har gjort denne udvikling mulig.
På sidste korpsrådsmøde i Billund (2019) vedtog vi en ny udviklingsplan 2020-2024: Vi vil
skabe modige børn og unge. Det gør vi ved at arbejde med de fire punkter: Urban
Scouting, Bæredygtighed i Børnehøjde, Vildskab i Naturen og Flere Ledere. De fire punkter
dækker på én gang de udfordringer og værdier, vi har i DDS.
Spejdercheferne viste en kort video om, hvordan korpsets 4 nyeste grupper har arbejdet
med udviklingsplanen. De har i særlig grad haft fokus på demokrati, lederfællesskab,
skaberkraft og helt generelt at give børn fede oplevelser og ny viden. Spejdercheferne
fandt det livsbekræftende at se korpset arbejde mod vores fælles mål.

Spejdercheferne kom derefter ind på elementerne i udviklingsplanen og hvordan,
Korpsledelsen vil arbejde med dem fremadrettet.
-

Modige børn og unge
Børn og unge skal vokse op og blive modige, sammen og hver for sig. Det kræver
mod - mod som når en familiespejder sover under åben himmel for første gang,
eller som mikroer, der tager på en 20 km lang hike. Det kan også være mod som i
juniorer eller tropsspejdere, der passer på patruljen og hinanden, idet de siger til
eller siger fra. Med andre ord vil de arbejde for at skabe modige børn og unge.

-

Bæredygtighed i børnehøjde
Det kan handle om, at en gruppe seniorer fravælger kød, eller at mikroer samler
plastik i naturen og konstaterer, at det ikke hører til der. Det kan også handle om,
at minier til en krible-krable-aktivitet fanger insekter og spiser dem til aftensmad.
Der er mange fællestræk mellem DDS’ dagsorden og den grønne dagsorden.
Korpsledelsen vil inddrage spejderne og give dem mulighed for at handle.

-

Vildskab i naturen
Vildskab kan handle om alt fra store pionerprojekter til vilde o-løb og svævebaner.
Men alt efter hvem man er, kan det også handle om stille stunder ved bålet.
Adgang til naturen er vigtigt. Derfor vil Korpsledelsen fremme dialogen mellem de
lokale spejdere og politiske kræfter – lokalt og nationalt.

-

Urban Scouting
Spejdercheferne kom derefter ind på den seneste tids medlemsvækst, der har
resulteret i ventelister i flere grupper. Korpset har støttet arbejdet med at
opstarte nye grupper, men der er stadig spejdere, der venter på at komme med i
fællesskabet. Spejdercheferne fastholdt deres mål: Alle der vil, skal have mulighed
for at kunne være spejdere. De havde to bud på, hvordan de vil arbejde for den
målsætning: De vil fortsat støtte arbejdet med opstart af nye grupper og dertil
arbejde for at få flere ledere.

-

Flere ledere
De understregede vigtigheden af, at tiltrække nye ledere samt at det er attraktivt
for de eksisterende ledere at blive ved. Ledere er vigtige nøglepersoner, når en
spejder vokser op i vores fællesskab.

Der er meget at se til, når man er leder i en gruppe. Derfor vil spejdercheferne sætte fokus
på onlinekurser og korte kurser – et format der passer til en travl hverdag for ledere. Det
skal være nemt for vores ledere at finde et passende kursus.
Spejdercheferne understregede, at der på det sidste har været fokus på at få styr på
korpsets økonomi. Det ser nu bedre ud, men vi skal fortsat passe på korpsets penge. En
bedre økonomi giver mulighed for, at vi kan gøre noget for de spejdere, der kommer efter
os.

En af korpsets indtægtskilder er Spejder Sport. I dag er Spejder Sport Danmarks største
outdoorkæde med 21 butikker rundt i landet. Kæden bidrager til korpset i form af en
korpsafgift og en årlig del af overskuddet til Det Danske Spejderkorps.
I Det Danske Spejderkorps skal vi med både udstyr og ejerskab have en tanke på
fremtiden. Derfor vil Korpsledelsen tænke økonomi på både kort og lang sigt.
Næste år skal vi på Spejdernes Lejr. Det er 3. gang, vi holder Spejdernes Lejr sammen, og
denne gang bliver temaet: ”Fælles om Fremtiden”. Lejren afholdes i naturpark Hedeland.
Spejdercheferne vil, at alle spejderne skal have deres hidtil største spejderoplevelse. Det
forventede deltagerantal er ca. 40.000 spejdere, hvoraf ca. 20.000 er fra Det Danske
Spejderkorps.
Spejdercheferne pointerede, at Spejdernes Lejr er et oplagt sted at vise, hvad
spejderarbejdet kan og opfordrede grupperne til at invitere en borgmester eller en
lokalpolitiker med. Det er en oplagt måde for alle parter at opleve nogle af de mange
måder, man kan være spejder på.
Når vi tager på Spejdernes Lejr, lærer vi også om vores egen identitet. Vi er forskellige,
men vi deler spejderånden. Med andre ord har vi alle passion for at gøre noget for andre.
Spejdercheferne glæder sig til Spejdernes Lejr 2022 på tværs af de forskellige korps.
Spejdercheferne nævnte, at vi skylder en kæmpestor tak til alle frivillige i det danske
spejderkorps. Ikke mindst efter den sidste tid med covid-19, hvor spejderne har gjort et
kæmpestort arbejde og gjort det virkelig godt. Tak til gruppeledere, ledere, og alle andre
ildsjæle. I giver spejderne et trygt ståsted i hverdagen.
Tak til de 17 PLUS- og Plan-teams, der i efterårsferien udviklede vores børn og unge i
regnvejr, og tak til de PUF-teams, der skal have spejdere på kursus i foråret. I skaber
virkelig minder for livet. Tak til alle der laver ungdoms- og voksen/lederkurser og klæder
spejdere på til at løfte det ansvar, de har taget på sig.
High five til alle løb og centre – som skaber fede oplevelser på tværs af hele landet. Tak til
de frivillige i fællesorganisationen, der som de andre arbejder benhårdt og målrettet,
selvom der kan være lang vej ud til spejderne. Tak for at I gør en forskel for vores samlede
blå fællesskab. Tak til Korpskontoret, fordi I er med til at udvikle og hjælpe DDS. Tak fordi I
er der til at få udviklingsplanen ud at køre og til at være en ven, man altid kan ringe til, når
man har brug for hjælp.
På trods af nedlukning har alle klaret det godt. Der er udvist en høj grad af
omstillingsparathed og været gode til at se muligheder frem for begrænsninger.
Kæmpestort tak for det.

Der var mulighed for at debattere Korpsledelsens beretning lørdag eftermiddag.
Afstemningen fandt sted søndag. Korpsledelsens beretning blev taget til efterretning og
godkendt.

d. Fremlæggelse af årsregnskab for det foregående år med
tilhørende status til godkendelse samt forelæggelse af
forventet regnskab for indeværende år
Kasper S. Frandsen fra Korpsledelsen præsenterede de vigtigste punkter i årsregnskabet
for 2020 samt estimat for 2021, der var trykt i det tilsendte mødemateriale.
Overordnet konkluderer han, at korpset efter en massiv genopretning af økonomien står
et markant bedre sted end sidste år. Økonomien i 2020 har som så meget andet været
præget af covid-19.
Kasper S. Frandsen kom ind på korpsets principper for det økonomiske arbejde:
-

Transparens

-

Konservativ

-

Langsigtethed

-

For spejdernes skyld

Regnskabets driftsresultatet er et overskud på 1.413.000 kr. det første år i den
økonomiske genopretning. Det skyldes dels flere indtægter fra bl.a. medlemskontingent
og dels besparelser på korpskontoret og i den centrale organisation.
Der er i dette regnskab ikke udbetalt noget overskud fra Spejder Sport pga. usikkerhed om
den økonomiske situation. Korpsets beslutning om at afskrive software har desuden
resulteret i, at afskrivningerne er højere end forventet.
Regnskabet viser et underskud på ca. 3.000.000 kr efter afskrivninger og finansielle poster.
Det vurderer Korpsledelsen som et acceptabelt resultat i forhold til de vanskelige forhold.
Balancen viser, at vi står et bedre sted end tidligere, og at likviditeten kan understøtte
driften og en mindre vækst.
Der er i den seneste periode blevet foretaget et stort arbejde med at finde besparelser på
tværs af Korpskontoret, ejendomme, den centrale organisation og Spejdernes
Administrationsfællesskab (SAF). Der er desuden indarbejdet en ny regnskabsopstilling og
en bedre økonomistyring. Korpset ejer 75% af SAF, der på det seneste har været igennem
en stor omvæltning med ændrede administrationsgange og fokus på en bedre økonomi.
Der er stadigt et lille underskud, men set i lyset af de udfordrende forhold, er resultatet
acceptabelt.
Estimatet – her omtalt som forecast – for 2021 viser, at vi står et markant bedre sted end
tidligere. Forventningen er, at årets driftsresultat ender på et overskud på 3 mio. kr.

Der var mulighed for debat og uddybende spørgsmål lørdag eftermiddag.
Afstemningen fandt sted søndag. Regnskabet for 2020 blev sat til afstemning og godkendt
(574 for, 7 imod, 5 blanke).

e. Vedtagelse af udviklingsplan
Punktet var ikke på dagsordenen, jf. lovenes § 36, stk. 2.

f. Behandling af lovforslag
Forslaget var fremsendt til alle delegerede med mødematerialet, samt offentliggjort på
dds.dk og blev debatteret lørdag eftermiddag. Der var deadline for indlevering af
ændringsforslag lørdag aften kl. 19:00.
Beslutningsdokumentet med de indkomne ændringsforslag blev sendt på mail, lagt på
dds.dk/krm og uddelt til deltagere, der havde bestilt en trykt udgave søndag morgen.
Afstemningen fandt sted søndag.

L1: Vedtægtsrevision
På baggrund af en korpsrådsbeslutning i 2017 har Korpsledelsen udarbejdet et forslag til
nye vedtægter for Det Danske Spejderkorps.
Æ1: Internationale principper
§ 3. Det Danske Spejderkorps arbejder ud fra følgende overordnede principper:
a) Det Danske Spejderkorps arbejder efter den globale spejderbevægelses principper og
metode.
Litra a-e bliver herefter til litra b-f.
[…]
§ 32. Det Danske Spejderkorps er en selvstændigt virkende, dansk organisation, der
udøver spejderarbejde med udgangspunkt i den globale spejderbevægelses ideer der er
en del af den globale spejderbevægelse.

Forslagsstillere: Troels Forchhammer, Balder Hedehusene Gruppe; Agnete Gundersen
Hjøllund, Maribo Spejderne; Suzette Wagner, Bagsværd Gruppe; Birgitte M. A. Boe,
Thurøbund Spejdercenter; Eva Ravn Nielsen, Ballerup Spejdergruppe; Martin Krusell
Nielsen, Klit Division

Korpsledelsen støtter forslaget.

Æ1 blev sat til afstemning og vedtaget (559 for, 15 imod, 12 blanke)

Æ2: Geografiske divisioner
§ 13. En gruppe hører organisatorisk under og skal være medlem af en division den
division, som gruppen geografisk hører til.
Stk. 2 Gruppen vælger selv, hvilken division den vil være medlem af. Gruppens optagelse
i divisionen skal dog godkendes af divisionsledelsen. For grupper, der ikke entydigt ligger
i én bestemt divisions område, besluttes tilhørsforholdet i enighed mellem gruppen og
de omkringliggende divisioner. Hvis der ikke kan opnås enighed, træffer korpsledelsen
beslutning. En gruppe kan dog aldrig optages i en division uden divisionsledelsens
godkendelse.
[...]
§ 17. En division omfatter grupper og øvrige enheder i et samlet geografisk område eller
inden for et interessefællesskab. Grupper og øvrige enheder, der har hovedaktivitet i
divisionens geografiske område eller inden for divisionens interesseområde, kan være
medlemmer af divisionen.

Forslagsstillere: Jonathan Stein, Øresund Division; Helena Løwert, Fredensborg Gruppe;
Tina Forchhammer, Hornbækspejderne - Store Bjørn; Laurits Jürs Hahn, KROPT; Ditte
Lintrup, Øresund Division; Lars Fredberg, Hammermølle Gruppe; Carsten Drewsen,
Espergærdespejderne; Camilla Gjerulf Nicolaysen, Prins Hamlet Gruppe
Korpsledelsen støtter ikke forslaget.
Æ2 blev sat til afstemning og vedtaget (304 for, 260 imod, 22 blanke)

Æ3: Mulighed for at vælge større antal pladser i enhedens bestyrelse
§ 28. […]
Stk. 3 Enheden kan i tillæg hertil selv fastsætte:
a) Antallet af medlemmer af enhedens bestyrelse, hvilket kan fastsættes som et fast eller
øverste antal, der dog ikke kan være mindre end hvad der fremgår af § 67, Stk. 2, litra b),
og ikke større end det maksimale antal, der fremgår af § 67, Stk. 2.
[…]
§ 65. […]
Stk. 4 Dagsorden til en enheds generalforsamling skal udover de nævnte punkter i stk. 1
også omfatte:

a) Fastsættelse af antal pladser i enhedens bestyrelse under hensyntagen til §67 stk.2
litra b. Punktet skal tages før punkt h) Valg til bestyrelsen
Stk. 5 Dagsordenspunktet om valg til bestyrelsen jf. stk. 1, litra h) behandles kun, når der
er nogen på valg. Dagsordenspunktet om vedtagelse af udviklingsplan jf. stk. 1, litra g)
behandles kun, når udviklingsplanen skal fornys jf. §. 55. Stk. 3.
[…]
§ 67. På en ordinær generalforsamling vælges medlemmer til bestyrelsen
Stk. 2 En bestyrelse består af op til 12 medmindre enheden har fastsat andet i henhold til
§ 28 Stk. 3, herunder
a) I korpsledelsen: op til 12 medlemmer herunder to bestyrelsesformænd (spejderchefer),
der ikke må være af samme køn, samt mindst tre yderligere medlemmer
b) I en enheds bestyrelse: de i §65 stk. 4 litra a) fastsatte antal medlemmer,
dog minimum en formand og en kasserer, samt mindst et yderligere medlem.
Forslagsstillere: Anders Theilgaard Madsen, Bagsværd Gruppe; Sidsel Jensen, 3. Vesterbro
Vildgæssene; Suzette Wagner, Bagsværd Gruppe; Hector Lange, Søndermark Gruppe;
Thomas Frisenette, Fortunen Gruppe; Bent Sejersen, 1. Tranbjerg; Theresa Jakobsen,
Risskov Piger; Rasmus Holm Jensen, Claus Nar Gruppe

Korpsledelsen støtter ikke forslaget.
Æ3 blev sat til afstemning og vedtaget (407 for, 153 imod, 26 blanke)

Æ4: Bestyrelsens ansvar for udviklingsplanen overfor rådsmødet
§ 40. En bestyrelse har over for generalforsamlingen det overordnede ansvar for
[…]
d) opfølgning på enhedens udviklingsplan;
Litra d-f bliver herefter e-g.

Forslagsstillere: Sidsel Jensen, 3. Vesterbro Vildgæssene; Inge Rodian Poulsen,
Søndermark Gruppe; Hector Lange, Søndermark Gruppe; Anders Theilgaard Madsen,
Bagsværd Gruppe; Suzette Wagner, Bagsværd Gruppe; Rasmus Holm Jensen, Claus Nar
Gruppe; Eva Ravn Nielsen, Ballerup Spejdergruppe

Korpsledelsen støtter forslaget.

Æ4 blev sat til afstemning og vedtaget (509 for, 53 imod, 24 blanke)

Æ5: Habilitetsregler for de tegningsberettigede
§ 43. […]
Stk. 2 En enheds bestyrelsesformand, kasserer og enhedsleder må ikke være i nær familie
med hinanden. Hvis enheden har en udpeget en tegningsrepræsentant, jf. § 76, Stk. 4,
litra b), må tegningsrepræsentanten ikke være i nær familie med bestyrelsesformand,
kasserer og/eller enhedsleder. De personer der tegner landsorganisationen, jf. § 77, må
ikke være i nær familie med hinanden.
[…]

Forslagsstillere: Korpsledelsen

Korpsledelsen støtter forslaget

Æ5 blev sat til afstemning og vedtaget (560 for, 18 imod, 8 blanke)

Æ6: Revisorsuppleant
§ 43. [...]
Stk. 3 Revisorer og revisorsuppleant må ikke være i nær familie med medlemmer af
bestyrelsen eller ledergruppen.
[…]
§ 65. litra i) Valg af revisor og eventuelt revisorsuppleant, jf. § 70
[…]
§ 70. Valg af revisor og revisorsuppleant, jf. § 65, stk. 1, litra i) sker for en 1-årig periode.
Forslagsstillere: Suzette Wagner, Bagsværd Gruppe; Thomas Frisenette, Fortunen Gruppe;
Hector Lange, Søndermark Gruppe; Anders Theilgaard Madsen, Bagsværd Gruppe; Eva
Ravn Nielsen, Ballerup Gruppe
Korpsledelsen støtter ikke forslaget

Æ6 blev sat til afstemning og vedtaget (315 for, 243 imod, 28 blanke)

Æ7: Længden af korpsets udviklingsplaner
§ 55. Alle enheder samt landsorganisationen skal have en udviklingsplan, som sætter
retning for spejderarbejdet.
Stk. 2 Landsorganisationens udviklingsplan sætter strategisk retning for hele Det Danske
Spejderkorps og dermed også retning for de udviklingsplaner, der skal formuleres i
enhederne, samt for hvordan landsorganisationen prioriterer sine ressourcer.
Stk. 3 Landsorganisationens Uudviklingsplaner vedtages for en 104-årig periode og
revideres hvert 2. år. Varigheden af en enheds udviklingsplan fastsættes i
udviklingsplanen.

Forslagsstillere: Suzette Wagner, Bagsværd Gruppe; Henrik Wenøe, Alugod Gruppe;
Anders Theilgaard Madsen, Bagsværd Gruppe; Jacob Hedelund Sørensen, 2.
Lyngby Optaya; Troels Forchhammer, Balder Hedehusene Gruppe

Korpsledelsen støtter ikke forslaget.

Æ7 blev sat til afstemning og forkastet (95 for, 481 imod, 10 blanke)

Æ8: Enhederne vælger frit egne udviklingsplaner
§ 55. [… ]
Stk. 2 Landsorganisationens udviklingsplan sætter strategisk retning for hele Det Danske
Spejderkorps og dermed også retning for de udviklingsplaner, der skal formuleres i
enhederne, samt for hvordan landsorganisationen prioriterer sine ressourcer, samt tjener
som inspiration for enhedernes udviklingsplaner.
Stk. 3 Udviklingsplaner for landsorganisationen vedtages for en 4-årig periode.
Stk. 4 Korpsets lokale enheder (divisioner, grupper og øvrige enheder) fastsætter selv
varigheden af deres udviklingsplan på deres generalforsamling.

Forslagsstillere: Suzette Wagner, Bagsværd Gruppe; Hector Lange, Søndermark Gruppe;
Henrik Wenøe, Alugod Gruppe; Inge Rodian Poulsen, Søndermark Gruppe; Anders
Theilgaard Madsen, Bagsværd Gruppe; Rasmus Holm Jensen, Claus Nar Gruppe; Eva Ravn
Nielsen, Ballerup Spejdergruppe.

Korpsledelsen støtter ikke forslaget.

Æ8 blev sat til afstemning og forkastet (284 for, 290 imod, 12 blanke)

Æ9: Antal stemmeberettigede i divisionsrådet
§ 58. […]
Stk. 3 Divisionens generalforsamling (divisionsrådet) består af to fem personer fra hver af
divisionens enheder.

Forslagsstillere: Inge Rodian Poulsen, Søndermark Gruppe; Troels Forchhammer, Balder
Hedehusene Gruppe; Eva Ravn Nielsen, Ballerup Spejdergruppe; Thomas Frisenette,
Fortunen Gruppe; Hector Lange, Søndermark Gruppe; Sidsel Jensen, 3. Vesterbro
Vildgæssene; Anders Theilgaard Madsen, Bagsværd Gruppe; Suzette Wagner, Bagsværd
Gruppe; Hans Christian Koch, Antvorskov Division; Rasmus Holm Jensen, Claus Nar Gruppe

Korpsledelsen støtter ikke forslaget.

Æ9 blev sat til afstemning og vedtaget (336 for, 229 imod, 21 blanke)

Æ10: Valg i stedet for udpegning
§ 58. […]
Stk. 5 Enhedernes Grupper og øvrige enheders repræsentanter til generalforsamlingerne i
landsorganisationen og i divisionerne, jf. stk. 3 og stk. 4, vælges på enhedernes
generalforsamlinger. udpeges af enhedernes bestyrelser. Divisionernes repræsentanter
til generalforsamlingen i landsorganisationen, jf. stk. 4, vælges af divisionsledelsen hvert
år senest den 30. juni. Repræsentanterne skal være navngivne og skal være spejdere i
enheden eller medlem af enhedens bestyrelse. Enhederne skal ved udpegningen valget
iagttage principperne om diversitet, jf. § 48 - § 52.
Stk. 6 Udpegningen Valget af enhedernes repræsentanter til generalforsamlingen i
landsorganisationen skal ske hvert år senest den 30. juni og skal meddeles til
landsorganisationen. Valget af enhedernes repræsentanter til generalforsamlingerne i
divisionerne skal meddeles til landsorganisationen samt til den relevante division.
Udpegningen gælder for perioden fra 1. juli i udpegningsåret til den 30. juni i det
følgende år.
Stk. 7 Udpegningen af enhedernes repræsentanter til generalforsamlingerne i
divisionerne skal ske hvert år senest den 29. februar og skal meddeles til
landsorganisationen samt til den relevante division. Udpegningen gælder for perioden
fra 1. marts i udpegningsåret til den 29. februar i det følgende år. Grupper og øvrige
enheders valg gælder frem til førstkommende ordinære generalforsamling.

Divisionernes valg gælder for perioden fra 1. juli i valgåret til den 30. juni i det følgende
år.
[…]
§ 59. […]
Stk. 4 Hvis en delegeret til generalforsamlingerne i landsorganisationen eller i
divisionerne er forhindret i at møde, kan enhedens bestyrelse vælge en anden
delegeret efter reglerne i §58 stk. 5, 2. pkt., til stk 7, idet tidsfristerne for udpegning
dog ikke finder anvendelse.
[…]
§ 65.
[…]
Stk. 2 Dagsorden til gruppens generalforsamling skal udover de nævnte punkter i stk. 1
også omfatte:
a) Valg af repræsentanter til divisionens generalforsamling
b) Valg af repræsentanter til landsorganisationens generalforsamling
Stk. 3 I det omfang en øvrig enhed skal vælge repræsentanter jf. § 58, stk. 3 - stk. 5, skal
dagsorden til den øvrige enheds generalforsamling udover de nævnte punkter i stk. 1
også omfatte:
a) Valg af repræsentanter til divisionens generalforsamling
b) Valg af repræsentanter til landsorganisationens generalforsamling
[…]
Nuværende stk. 2-4 bliver til stk. 4-6.

Forslagsstillere: Jonathan Stein, Øresund Division; Annitta Hansen, Struerspejderne; Ditte
Lintrup, Øresund Division; Laurits Jürs Hahn, KROPT; Sidsel Jensen, 3. Vesterbro
Vildgæssene; Kathrine Dahl Marcussen, Bent Byg; Eva Ravn Nielsen, Ballerup
Spejdergruppe; Helena Løwert, Fredensborg Gruppe; Tina Forchhammer,
Hornbækspejderne - Store Bjørn; Lars Fredberg, Hammermølle Gruppe; Carsten Drewsen,
Espergærdespejderne; Camilla Gjerulf Nicolaysen, Prins Hamlet Gruppe

Korpsledelsen støtter ikke forslaget
Æ10 blev sat til afstemning og vedtaget (348 for, 201 imod, 37 blanke)

Æ11: Divisionschefernes mulighed for at indkalde til ekstraordinær generalforsamling
§ 62. Ekstraordinær generalforsamling afholdes efter:
a) bestyrelsens beslutning, eller
b) skriftlig anmodning fra mindst 1/5 del af generalforsamlingens medlemmer til en
bestyrelsesformand.
c) divisionschefernes beslutning
[…]
§ 63. Bestyrelsesformanden eller divisionscheferne jf. § 62 stk. 1 litra c indkalder til
generalforsamling.

Forslagsstillere: Christa Bonde, Dybbøl Division; Annitta Hansen, Struerspejderne; Rikke
Kofod, Ege Division; Rune Kutchinsky, Kong Svend Gruppe; Carsten Christiansen, Broager
Drengegruppe
Korpsledelsen støtter forslaget.

Æ11 blev sat til afstemning og vedtaget (515 for, 49 imod, 22 blanke)

Æ12: Enheder udover divisioners frist for udsendelse af regnskab og budget
§ 63. Bestyrelsesformanden indkalder til generalforsamling.
Stk. 2 Indkaldelsen til en ordinær generalforsamling skal indeholde:
a) Generalforsamlingens dagsorden
b) Regnskab for det foregående år med tilhørende status, jf. dog stk. 3, 2. pkt. Regnskabet
skal være revideret og underskrevet af bestyrelsen og revisor
c) Justeret budget for indeværende år og forslag til budget for det følgende år, jf. dog stk.
3, 2. pkt.
d) Forslag til udviklingsplan (dog kun i de år, hvor udviklingsplanen skal behandles, jf. § 65,
Stk. 4)
stk. 3. Generalforsamlingen indkaldes med mindst tre ugers varsel. Grupper og øvrige
enheder udsender dog regnskab og budget, jf. stk. 2, litra b) og c), senest en uge før
generalforsamlingen. Datoen for landsorganisationens ordinære generalforsamling
annonceres herudover senest den 15. august på landsorganisationens hjemmeside.

Forslagsstillere: Lotte Kold Thorup, 1. Ry Gruppe; Søren Høgsberg Handberg, Gudenå
Division; Dorthe Dahl, Hinnerup Gruppen

Korpsledelsen støtter forslaget.

Æ12 blev sat til afstemning og vedtaget (523 for, 40 imod, 23 blanke)

Æ13: Grupper og øvrige enheders frist for udsendelse af regnskab
§ 63. Bestyrelsesformanden indkalder til generalforsamling.
Stk. 2 Indkaldelsen til en ordinær generalforsamling skal indeholde:
a) Generalforsamlingens dagsorden
b) Regnskab for det foregående år med tilhørende status, jf. dog stk. 3, 2. pkt. Regnskabet
skal være revideret og underskrevet af bestyrelsen og revisor
c) Justeret budget for indeværende år og forslag til budget for det følgende år
d) Forslag til udviklingsplan (dog kun i de år, hvor udviklingsplanen skal behandles, jf. § 65,
stk. 4)
Stk. 3. Generalforsamlingen indkaldes med mindst tre ugers varsel. Grupper og øvrige
enheder kan dog udsende regnskab, jf. stk. 2, litra b), senest en uge
før generalforsamlingen. Datoen for landsorganisationens ordinære generalforsamling
annonceres herudover senest den 15. august på landsorganisationens hjemmeside.
[…]

Forslagsstillere: Hanne Waltenburg, Kong Svend; Mads Bang, Alugod gruppe; Bertha M.
Friis, Mølleå Division

Korpsledelsen støtter ikke forslaget.

Æ13 bortfaldt ved vedtagelsen af Æ12.

Æ14: Antal stillere ved forslag der ønskes behandlet til korpsrådsmødet
§ 64. Forslag, der ønskes behandlet på en enheds generalforsamling, skal være
bestyrelsen i hænde senest to uger før mødet og sendes til generalforsamlingens
medlemmer senest en uge før.
Stk. 2. Forslag der ønskes behandlet på landsorganisationens generalforsamling kan
fremsættes af enhedernes repræsentanter samt af korpsledelsen, og skal være
korpsledelsen i hænde senest den 15. August.

§ 64. Forslag, der ønskes behandlet på en generalforsamling, kan fremsættes af
generalforsamlingens stemmeberettigede eller af bestyrelsen.
Stk. 2 Forslag, der ønskes behandlet på en enheds generalforsamling, skal være
bestyrelsen i hænde senest to uger før mødet og sendes til generalforsamlingens
stemmeberettigede senest en uge før.
Stk. 3 Forslag, der ønskes behandlet på landsorganisationens generalforsamling, skal
være korpsledelsen i hænde senest den 15. august og skal fremsættes af
stemmeberettigede fra mindst 3 forskellige enheder.
[…]
Stk. 3 bliver nyt stk. 4.

Forslagsstillere: Thomas Frisenette, Fortunen Gruppe; Hector Lange, Søndermark Gruppe;
Sidsel Jensen, 3. Vesterbro Vildgæssene; Anders Theilgaard Madsen, Bagsværd Gruppe;
Mads Bang Lassen, Alugod Gruppe; Eva Ravn Nielsen, Ballerup Spejdergruppe

Korpsledelsen støtter forslaget.

Æ14 blev sat til afstemning og vedtaget (554 for, 18 imod, 14 blanke)

Æ15: Godkendelse af budgetter
§ 63. […]
Stk. 2
[…]
c) Justeret budget for indeværende år og For landsorganisationen forslag til budget for
det følgende år. For øvrige enheder tillige justeret budget for indeværende år
[…]
§ 65. Dagsorden for en ordinær generalforsamling skal mindst omfatte:
[…]
d) Fremlæggelse af justeret budget for indeværende år samt budget for det kommende
år til orientering godkendelse.
[…]
Stk. 2 Dagsorden til enheders generalforsamling skal udover de nævnte punkter i stk. 1
også omfatte:
a) Fremlæggelse af justeret budget for indeværende år til godkendelse.
[…]
Stk. 2 – 4 ændres til stk. 3 – 5.

Forslagsstillere: John Gyde Poulsen, Kulsø SpejderCenter; Hanne Riber Skov, Palnatoke
gruppe; Ivan Mortensen, Lyng division; Thomas Frisenette, Fortunen gruppe

Korpsledelsen støtter ikke forslaget.

Æ15 blev sat til afstemning og vedtaget (316 for, 228 imod, 42 blanke)

Æ16: Fjernelse af øvrige enheders beretning på landsorganisationens generalforsamling
§ 65 […]
Stk. 2. Dagsorden til divisionens generalforsamling og landsorganisationens
generalforsamling skal udover de nævnte punkter i stk. 1 også omfatte:
a.) beretninger fra de tilknyttede øvrige enheder jf. § 24

Forslagsstillere: Anton Vind Krogh-Jensen, Solaris; Ida Christine Vestergaard Andersen,
Solaris; Emilie Vindfeldt-Bottke, Adventure Gruppen; Tea Holst Jensen, 1. Otterup Gruppe;
Emil Niss, DDS MariagerSpejderne; Mathias Høgsgaard, Invictus

Korpsledelsen støtter forslaget

Æ16 blev sat til afstemning og vedtaget (530 for, 42 imod, 14 blanke)

Æ17: Ændring af udviklingsplan
§65. […]
Stk. 5. De år, hvor en udviklingsplan ikke er til vedtagelse, kan væsentlige ændringer af
udviklingsplanen eller en helt ny udviklingsplan behandles, hvis der stilles forslag
herom.
[…]
§ 66. […]
Stk. 2. De år, hvor landsorganisationens udviklingsplan ikke er til vedtagelse, kan
væsentlige ændringer af udviklingsplanen eller helt ny udviklingsplan behandles, hvis
der stilles forslag herom.

Forslagsstillere: Korpsledelsen

Korpsledelsen støtter forslaget.
Æ17 blev sat til afstemning og vedtaget (557 for, 16 imod, 13 blanke)

Æ18: Valg af to divisionschefer
§ 67. [...]
Stk. 2. En bestyrelse består af op til 12 medlemmer, medmindre enheden har fastsat andet
i henhold til §28 stk. 3, herunder
a) i korpsledelsen: to bestyrelsesformænd (spejderchefer), der ikke må være af samme
køn, samt mindst tre yderligere medlemmer.
b) i divisionens bestyrelse: en eller to bestyrelsesformænd og en kasserer, samt mindst
et yderligere medlem.
c) i en gruppe eller øvrig enheds bestyrelse: en bestyrelsesformand og en kasserer, samt
mindst et yderligere medlem.
[…]
§ 68. […]
Stk. 3 Hvis der efter en generalforsamling ikke er valgt mindst en bestyrelsesformand i en
enhed eller to spejderchefer i landsorganisationen, enten fordi de opstillede kandidater
ikke har opnået valg, eller fordi der ikke har været opstillet kandidater til pladserne, skal
bestyrelsen for perioden frem til førstkommende generalforsamling konstituere sig selv
ved at udpege henholdsvis en eller to af sine valgte medlemmer som bestyrelsesformand
eller spejderchef(er).
[…]

Forslagsstillere: Martin Krusell Nielsen, Klit Division; Simon Krogh-Nielsen, Bro Division;
Mia Thorsted Jørgensen, Bro Division; Jonathan Stein, Øresund Division; Louise Bønløkke,
Hareskov Division; Theresa Stenmann Hansen, Egeskov Division; Ditte Lintrup, Øresund
Division; Kathrine Dahl Marcussen, Bent Byg; Annitta Hansen, Struerspejderne; Jacob
Hedelund Sørensen, 2. Lyngby Optaya; Sidsel Jensen, 3. Vesterbro Vildgæssene;
Korpsledelsen

Korpsledelsen støtter forslaget.
Æ18 blev sat til afstemning og vedtaget (578 for, 3 imod, 4 blanke)

Æ19: Valgperiode for bestyrelsesmedlemmer
§ 68. Valg til en bestyrelse gælder for en toårig periode. Kandidater til en enheds
bestyrelse kan i forbindelse med opstillingen vælge kun at stille op for en etårig periode.
Stk. 2. […] Valget gælder for den resterende 2-årige valgperiode.
[…]

Forslagsstillere: Rasmus Kronborg Kjær, KROPT; Laurits Jürs Hahn, KROPT; Søren Søgaard,
Adventuregruppen; Emma Brinkmann Kappel, Hardeknud Gruppe; Carl Friis, Virum
Gruppe; Oskar Rubow, Geels Gruppe; Clara Sandø Danielsen, Vigge Gruppe; Caroline
Andersen Bischoff, Erik Ejegod; Christian Villadsen Schneider, Delfinerne; Marie Kirstine
Gross Christensen, Stærkodder Gruppe

Korpsledelsen støtter ikke forslaget.

Æ19 blev sat til afstemning og forkastet (176 for, 392 imod, 18 blanke)

Æ20: Tegningsregel ved køb og salg af fast ejendom
§ 76. En enhed tegnes juridisk og økonomisk af en enhedsleder i forening med enten en
bestyrelsesformand eller kassereren, jf. dog Stk. 2-Stk. 4.
[…]
Stk. 3 Ved erhvervelse, afhændelse eller pantsætning af fast ejendom tegnes enheden dog
af en bestyrelsesformand, kasserer, og en enhedsleder og halvdelen af bestyrelsens
øvrige medlemmer i forening. Hvis enheden ikke har en enhedsleder, jf. Stk. 2, tegnes
enheden af en bestyrelsesformand, kasserer og et yderligere medlem af bestyrelsen
halvdelen af bestyrelsens øvrige medlemmer i forening.
[…]
§ 77. Landsorganisationen tegnes juridisk og økonomisk af en spejderchef i forening med
et andet, myndigt medlem af korpsledelsen, jf. dog stk.2-stk. 4.
Stk. 2 Ved erhvervelse, afhændelse eller pantsætning af fast ejendom
tegnes landsorganisationen af en begge spejderchefer i forening med fire øvrige
halvdelen af de øvrige medlemmer af korpsledelsen, hvoraf mindst en skal være myndig.
Stk. 3 Hvis en af spejdercheferne er umyndig, er det alene den myndige spejderchef, der
kan udøve tegningsretten, jf. Stk. 1 og Stk. 2.
[…]

Forslagsstillere: Martin Eigenbroth, Klitmøller Spejderne; Hanne Riber Skov, Palnatoke
Gruppe; Leif Tomasson, Ølstykke Spejderne; Martin Krusell Nielsen, Klit Division;
Korpsledelsen

Korpsledelsen støtter forslaget.

Æ20 blev sat til afstemning og vedtaget (559 for, 15 imod, 12 blanke)

Æ21: Administration af eksklusioner m.v.
§ 35. For at blive udnævnt til spejderleder skal man være medlem i en enhed og fyldt 15
år, samt kunne godkendes af landsorganisationen.
[...]
Administration af eksklusion og udelukkelser
§ 92. Landsorganisationen fører fortegnelse over spejdere, der er ekskluderet fra hele
Det Danske Spejderkorps, jf. § 87, Stk. 3, eller midlertidig udelukket fra hele Det Danske
Spejderkorps, jf. § 88, Stk. 3.
Stk. 2 Inden optagelse af spejdere, jf. § 34, Stk. 2 og udnævnelse af spejderledere, jf. §
36, skal enheden kontrollere hos landsorganisationen, om den pågældende er
ekskluderet eller midlertidigt udelukket.
Stk. 3 Korpsledelsen fastsætter nærmere regler for administration af eksklusion og
udelukkelser. Landsorganisationens og enhedernes behandling og udveksling af
behandling af oplysninger om eksklusion og udelukkelser skal i alle tilfælde ske i
overensstemmelse med gældende databeskyttelsesretlige regler.
§§ 92-95 bliver herefter til §§ 93-96.

Forslagsstillere: Korpsledelsen.

Korpsledelsen støtter forslaget.

Æ21 blev sat til afstemning og vedtaget (554 for, 11 imod, 21 blanke)

Æ22: Ikrafttrædelse af vedtægtsændringer
§ 95. Ændringer i vedtægterne får først virkning fra afslutningen af den af
landsorganisationens generalforsamling, hvor de endeligt vedtages.

Forslagsstillere: Korpsledelsen.

Korpsledelsen støtter forslaget.

Æ22 blev sat til afstemning og vedtaget (568 for, 7 imod, 11 blanke)

Æ23: Brug af spejderbegreber i vedtægterne
Alle traditionelle spejderbegreber bibeholdes i korpsets vedtægter. Foreningstekniske
begreber sættes i parentes første gang begrebets spejderversion benyttes – f.eks.
”…rådsmøde (generalforsamling)…” – samt hvor det af helt særlige grunde er nødvendigt
for en specifik forståelse.
Ordet ”generalforsamling” i det oprindelige forslag oversættes til to forskellige
betydninger: 1) rådsmødet forstået som det faktiske møde, og 2) rådet forstået som de
stemmeberettigede til rådsmødet.
Korpsledelsen bemyndiges til at udføre de nødvendige konsekvensrettelser i samtlige
paragraffer, vedtagne ændringsforslag, supplerende bestemmelser om ikrafttræden mv.
samt, at artikler (endelser og en/et) tilrettes.
Begrebet:

Erstattes med:

gruppens generalforsamling

grupperådsmøde ELLER grupperådet

øvrige enheders generalforsamling

øvrige enheders rådsmøde ELLER rådet i
øvrige enheder

divisionens generalforsamling

divisionsrådsmåde ELLER divisionsrådet

landsorganisationens generalforsamling

korpsrådsmøde ELLER korpsrådet

generalforsamling

rådsmøde ELLER rådet

generalforsamlingens medlemmer

rådsmedlemmer

divisionens bestyrelse

divisionsledelse

landsorganisationens bestyrelse

korpsledelse

bestyrelsesforma(æ)nd for divisioner

divisionschef(er)

bestyrelsesforma(æ)nd for landsorganisationen

spejderchef(er)

medlemmer (i §33)

spejdere

Forslagsstillere: Inge Rodian Poulsen, Søndermark Gruppe; Sidsel Jensen, 3. Vesterbro
Vildgæssene; Troels Forchhammer, Balder Hedehusene Gruppe; Henrik Wenøe, Alugod

Gruppe; Hector Lange, Søndermark Gruppe; Anders Theilgaard Madsen, Bagsværd
Gruppe; Rasmus Holm Jensen, Claus Nar Gruppe

Korpsledelsen støtter ikke forslaget.

Æ23 blev sat til afstemning og vedtaget (307 for, 256 imod, 23 blanke)

Æ24: Ensretning af begreber – stemmeberettigede
§ 58. […]
Stk. 5 Enhedernes repræsentanter stemmeberettigede til generalforsamlingerne i
landsorganisationen og i divisionerne, jf. Stk. 3 og Stk. 4, udpeges af enhedernes
bestyrelser. Repræsentanterne skal være navngivne og skal være spejdere i enheden eller
medlem af enhedens bestyrelse. Enhederne skal ved udpegningen iagttage principperne
om diversitet, jf. § 48 - § 52.
Stk. 6 Udpegningen af enhedernes repræsentanter stemmeberettigede til
generalforsamlingen i landsorganisationen skal ske hvert år senest den 30. juni og skal
meddeles til landsorganisationen. Udpegningen gælder for perioden fra 1. juli i
udpegningsåret til den 30. juni i det følgende år.
Stk. 7 Udpegningen af enhedernes repræsentanter stemmeberettigede til
generalforsamlingerne i divisionerne skal ske hvert år senest den 29. februar og skal
meddeles til landsorganisationen samt til den relevante division. Udpegningen gælder for
perioden fra 1. marts i udpegningsåret til den 29. februar i det følgende år.
§ 59
Alle medlemmer af generalforsamlingen (rådsmedlemmer) har stemmeret er
stemmeberettigede på generalforsamlingen.
[…]
stk. 4 Hvis en delegeret stemmeberettiget til generalforsamlingerne i landsorganisationen
eller i divisionerne er forhindret i at møde, kan enhedens bestyrelse vælge en anden
delegeret stemmeberettiget efter reglerne i § 58, Stk. 5-Stk. 7, idet tidsfristerne for
udpegning dog ikke finder anvendelse.
[…]
§ 64. […]
Stk. 2 Forslag der ønskes behandlet på landsorganisationens generalforsamling kan
fremsættes af enhedernes repræsentanter stemmeberettigede samt af korpsledelsen, og
skal være korpsledelsen i hænde senest den 15. august.
[…]

Forslagsstillere: Korpsledelsen.

Korpsledelsen støtter forslaget
Æ24 blev sat til afstemning og vedtaget (548 for, 23 imod, 15 blanke)

Æ25: Oprydning – korrektur
§ 25. Øvrige enheders øverste myndighed er enhedens generalforsamling (råd), jf. Kapitel
VII.
[…]
§ 34. […]
Stk. 2 Indmeldelse sker ved skriftlig meddelelse til enheden. Hvis spejderen ikke er
myndig, skal indmeldelsen bekræftes af en af spejderens værge forældre.
[…]
§ 43. […]
Stk. 2 En enheds bestyrelsesformand, kasserer og enhedsleder må ikke være i nær familie
med hinanden. Hvis enheden tegnes af en tegningsperson, jf. § 76, stk. 4, må
vedkommende ikke være i nær familie med de nævnte.
[…]
§ 45. I hver bestyrelse og ledergruppe i landsorganisationen og enhederne skal flertallet
af medlemmerne være fyldt 15 år.
§§ 46-95 bliver herefter til §§ 45-94
[…]
§ 58. [...]
Stk. 2 Generalforsamlingen i andre enheder end divisioner (grupperådet og rådet i øvrige
enheder) består af alle enhedens spejdere.
Stk. 3 Divisionens generalforsamling (divisionsrådet) består af to personer fra hver af
divisionens enheder.
Stk. 4 Landsorganisationens generalforsamling (korpsrådet) består af to personer fra hver
af Det Danske Spejderkorps’ enheder.
[...]
§ 63. […]
Stk. 2 Indkaldelsen til en ordinær generalforsamling skal indeholde:
[…]

c) Justeret budget for indeværende år og forslag til budget for det følgende år
[…]
§ 81. Det Danske Spejderkorps’ enheder anerkendes ved optagelse af deres overordnede
organ, hvis de opfylder kravene efter reglerne i § 80.
[…]
§ 85. Spejdere i en enhed ophører med at være medlemmer af Det Danske Spejderkorps
fra samme tidspunkt, som enheden ophører med at være medlem af Det Danske
Spejderkorps, jf. § 82 og § 83, medmindre de forinden har overført deres medlemskab til
en anden enhed eller til landsorganisationen.
[…]
§ 87. […]
Stk. 5. Beslutninger om eksklusion skal meddeles den ekskluderede spejder skriftligt med
konkret begrundelse og klagevejledning (hvis afgørelsen kan påklages, jf. § 90). Ved sager
om eksklusion skal bestyrelsen eller eksklusionsnævnet i øvrigt iagttage almindelige
forvaltningsretlige principper, herunder om saglighed og høring. Ved sager om eksklusion
af umyndige spejdere skal bestyrelsen eller eksklusionsnævnet sikre, at der under
sagsbehandlingen tages særligt hensyn. Hvor der efter reglerne i dette kapitel skal gives
meddelelse til en spejder, eller spejderen i øvrigt skal inddrages, gælder dette for
umyndige spejdere dennes værge(r)forælder/forældre.
SUPPLERENDE BESTEMMELSER OM IKRAFTTRÆDEN
I slutningen af afsnittene ”Anerkendte grupper og divisioner” og ”Anerkende centre og
arrangementer” tilføjes:
Beslutninger truffet i henhold til § 28, stk. 3, litra a), har i 2022 virkning fra det tidspunkt
på generalforsamlingen, hvor de vedtages.
Bemyndigelse til korpsledelsen
Korpsledelsen bemyndiges til at foretage øvrige rent redaktionelle rettelser af åbenbare
sprogfejl og grammatiske fejl.

Forslagsstillere: Korpsledelsen.

Korpsledelsen støtter forslaget

Æ25 blev sat til afstemning og vedtaget (437 for, 123 imod, 26 blanke)

Herefter blev L1 inklusiv vedtagne ændringsforslag sat til afstemning og vedtaget (538 for,
40 imod, 8 blanke).

Der er i vores vedtægter bestemmelser omkring godkendelse af ændringer til grundloven
(§8), der fastsætter at der skal være 2/3 af de mulige delegerede tilstede og heraf skal 2/3
stemme for ændringerne til grundloven. Dette var ikke opfyldt, da der ikke var fremmødt
2/3 af de mulige delegerede, så ændringerne til grundloven kan ikke vedtages på dette
Korpsrådsmøde. Ændringer til øvrige dele af vedtægterne blev derimod vedtaget med den
ovenstående afstemning.

g. Behandling af resolutioner og indkomne forslag
Beslutningsforslaget var udsendt til alle delegerede sammen med mødematerialet, og blev
debatteret lørdag eftermiddag. Der var deadline for indlevering af ændringsforslag lørdag
aften kl. 19:00.
Beslutningsdokumentet med de indkomne ændringsforslag blev sendt på mail, lagt på
dds.dk/krm og uddelt til deltagere, der havde bestilt en trykt udgave søndag morgen.
Afstemningen fandt sted søndag.

B1: Korpslejr 2026 eller 2027
Korpsrådet ønsker gennemførelse af en korpslejr for alle korpsets medlemmer i 2026 eller
2027
Forslagsstillere: Annelise Pedersen, Køge Spejderne; Tina Lenler, Peder Bodil Spejderne;
Johanne Falk, Bellahøj 21st Barking; Per Havbro, 1. Farsø Flok og Trop; Birgitte Simonsen,
DDS Cimbrerne Støvring; Nana Nyhuus Henriksen, Hunderup Pigespejdere; Emil
Kuhlmann, Ræven Skibby Trop og Flok; Bent Sejersen, 1. Tranbjerg; Henrik Wenøe, Alugod
Gruppe; Kurt Larsen, Korsør Sø.

Korpsledelsen støttede ikke forslaget.

Æ26:
Korpsrådet pålægger korpsledelsen at gennemføre en korpslejr for alle korpsets
medlemmer i 2030 i anledning af Det Danske Spejderkorps’ 120-års jubilæum.

Forslagsstillere: Tina Lenler, Peder Bodil Spejderne; Nana Nyhuus Henriksen, Hunderup
Pigespejdere; Henrik Wenøe, Alugod Gruppe

Korpsledelsen støtter ikke forslaget.

Æ26 blev sat til afstemning og vedtaget (294 for, 246 imod, 46 blanke)

B1 inklusiv Æ26 blev sat til afstemning og forkastet (119 for, 424 imod, 43 blanke).

h. Vedtagelse af budget for det kommende år, herunder
fastsættelse af kontingent
Kasper Staunskær Frandsen fra Korpsledelsen gennemgik budgettet for 2022 lørdag
formiddag.
Der er budgetteret med øgede udgifter til gruppeudvikling og kurser, efter der er blevet
brugt færre penge på disse områder i 2021 som følge af covid-19.
Herefter blev forslaget til kontingent for 2022 fremlagt. Korpsledelsen foreslog at hæve
kontingentet med 3 kr, så det for 2022 er 321 kr.

Der var mulighed for at stille uddybende spørgsmål og at debattere budgettet lørdag
eftermiddag. Afstemningen fandt sted søndag.

Herefter blev budgettet for 2022 inkl. kontingent sat til afstemning og godkendt (556 for,
7 imod, 23 blanke).

i. Valg af spejderchefer
Der var mulighed for at debattere med kandidaterne på indflydelsestorvet lørdag
eftermiddag, afstemningen fandt sted søndag.
For at blive valgt skal en kandidat opnå minimum 50% af de tilstedeværende delegeredes
stemme. Hvis der er flere kandidater af det samme køn, er det den kandidat, der opnår
flest stemmer, der er valgt.
Til posten som spejderchef opstillede Kristine M. Clemmensen-Rotne og Mathias Faaborg.

Kristine M. Clemmensen-Rotne fik 542 stemmer (92%) og blev valgt.
Mathias Faaborg fik 555 stemmer (95%) og blev valgt.

j. Valg af øvrige medlemmer til Korpsledelsen
Der var mulighed for at debattere med kandidaterne på indflydelsestorvet lørdag
eftermiddag, afstemningen fandt sted søndag.
For at blive valgt til Korpsledelsen skal en kandidat opnå minimum 25% af de
tilstedeværende delegeredes stemme. Korpsrådet kan vælge op til ti medlemmer til
korpsledelsen. Det ene køn kan højest være repræsenteret med 2/3 af den samlede
korpsledelse inklusive spejdercheferne. Da der var valgt to spejderchefer, kunne der
derfor vælges op til 7 øvrige medlemmer af samme køn.

Til øvrige medlemmer af Korpsledelsen opstillede følgende kandidater:
Kvindelige kandidater
Alberte Westergaard Pedersen fik 437 stemmer (75%) og blev valgt.
Inge Rodian Poulsen fik 257 stemmer (44%) og blev ikke valgt.
Karen Risør Bjerre fik 505 stemmer (86%) og blev valgt.
Marie Torp Christensen fik 504 stemmer (86%) og blev valgt.
Signe Marie Obel fik 519 stemmer (87%) og blev valgt.

Mandlige kandidater
Jeppe Englev fik 488 stemmer (83%) og blev valgt.
Kasper Staunskær Frandsen fik 526 stemmer (90%) og blev valgt.
Magnus Kvorning fik 351 stemmer (60%) og blev valgt.
Mathias Bjerg fik 510 stemmer (87%) og blev valgt.
Søren Eriksen fik 334 stemmer (57%) og blev valgt.
Thomas Frankel Goul fik 384 stemmer (66%) og blev valgt.
Thomas Frisenette fik 281 stemmer (48%) og blev ikke valgt.

Efter valg af spejderchefer og øvrige medlemmer af Korpsledelsen består den nye
Korpsledelse af:
Kristine M. Clemmensen-Rotne (spejderchef), Mathias Faaborg (spejderchef), Alberte
Westergaard Pedersen, Jeppe Englev, Karen Risør Bjerre, Kasper Staunskær Frandsen,
Magnus Kvorning, Marie Torp Christensen, Mathias Bjerg, Signe Marie Obel, Søren Eriksen
og Thomas Frankel Goul.

k. Valg af medlemmer og suppleanter til valgudvalget
Til valgudvalget foreslog Korpsledelsen Emilie Mignon som kvindeligt medlem, og Esben
Holager som mandligt medlem, samt Ida Mikkelsen og Kasper Glent-Rolle som
suppleanter.
Forsamlingen valgte Emilie Mignon (502 stemmer) og Esben Holager (489 stemmer) til
valgudvalget samt Ida Mikkelsen (496 stemmer) og Kasper Glent-Rolle (502 stemmer) til
suppleanter.

l. Valg af revisor
Korpsledelsen indstillede Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab til genvalg.
Korpsrådet vedtog genvalget.

m. Eventuelt
Morten Lykkeberg (Lejrchef) fra Spejdernes Lejr 2022 berettede, at der nu er 550 frivillige,
der er med til at planlægge Spejdernes Lejr, og takkede de tilstedeværende frivillige.
Lejrens tema er ”Fælles om Fremtiden”, for at vise at vi som spejdere er med til at skabe
en fremtid for os alle. Det er meningen, at lejren skal være med til at vise dette for
omverdenen. Meningen er, at det skal være sjovt at være med til at lave Spejdernes Lejr,
og håbet er, at vi kan blive endnu flere end de nuværende 550. Der er mulighed for at
melde sig på lejrens hjemmeside. Håbet er at lejren kan blive den bedste Spejdernes Lejr
indtil videre, da den er lavet på baggrund af erfaringerne fra tidligere lejre. Håbet er, at de
tilstedeværende vil være med til at sprede begejstring om lejren til spejderne, så alle kan
nå at glæde sig rigtigt meget til lejren. Lejren vil rumme en mængde aktiviteter, der er af
en størrelse som ikke kan lade sig gøre i de lokale grupper. Vi ses 23. juli 2022.

Sebastian Hillbrandt (GEÅ-spejder) fra Ungdomsøen takkede for de over 1000 gæster, der
har været på øen siden maj. De vil gerne have endnu flere spejdere derud, da det var
spejderne, der var med til at starte projektet. Der er stadigt en høj grad af spejderværdier i
øens DNA. Der afvikles en masse aktiviteter for børn og unge både af de ansatte og af en
masse frivillige. Når spejderne er på øen samtidig med andre brugere, viser spejderne,
hvordan de kan samarbejde på tværs. Der er spejderdag på Øen anden weekend i maj
2022, hvor alle korps kan mødes, og invitation er på vej. Der er et spejdermærke på vej,
det vil være klar når færgen begynder at sejle igen til maj. Sebastian bor på øen til juni
2022, og vil gerne have besøg af spejdere fra hele landet.

Jesper Albrechtsen fra Stevningshus Spejdercenter bekræftede, at der i Kr.
Himmelfartsferien i 2024 vil blive afholdt landspatruljeturnering for tropsspejderpatruljer i
hele landet. Håbet er, at alle vil støtte op om initiativet.

Tobias Simonsen fra Hovedbestyrelsen i KFUM-spejderne havde sendt en videohilsen, da
de var forhindrede i at deltage. De takkede for det gode samarbejde både lokalt og
nationalt. De glæder sig til at samarbejde med den nye Korpsledelse og også til Spejdernes
Lejr næste år.

Bente Ellebye, Peter Lassen Gruppe, takkede for den gode tone der har været på
Korpsrådsmødet. Bente efterspurgte en opdatering på, hvad Korpsledelsen har gjort sig af
tanker om Spejdermuseet siden Korpsrådsmødet i 2019. Marie Torp Christensen fra
Korpsledelsen informerede om, at Korpsledelsen har et projekt i gang sammen med det
tidligere museum på Holmen. Arbejdet pågår stadig, og der vil komme en udmelding
senere.

Steffen Brinck, 1. Ry Gruppe, roste alle de tilstedeværende for den forbedring af tonen på
de sociale medier, som han har oplevet, siden han gav en gang ”voksenskældud” på
Korpsrådsmødet i 2019

Afslutning
Dirigenterne takkede for god ro og orden, og et godt Korpsrådsmøde.
Herefter takkede spejdercheferne for genvalget og den tillid der er blevet vist dem, de
takkede herudover den afgående korpsledelse for samarbejdet i de forgangne to år.
Den nye Korpsledelse blev præsenteret på scenen.

Spejdercheferne indkaldte til et ekstraordinært Korpsrådsmøde 11. december, med det
formål at gennemføre anden afstemning om ændringerne til Grundloven som følge af L1.
Tid og sted udsendes senere.

Til afslutning takkede spejdercheferne alle de involverede i afviklingen af korpsrådsmødet,
arrangementsudvalg, dirigenter, referenter, redaktionsudvalget, teknik, praktiske hænder
og stemmetællere for den kæmpe indsats, der er lagt i at planlægge og gennemføre
Korpsrådsmødet. Spejdercheferne takkede også facilitatorerne og oplægsholderne på
inspirationstorvet, samt eksterne gæster.
Spejdercheferne takkede Morten Gade og de øvrige ansatte på Korpskontoret for den
store indsats de har lagt igennem to hårde år, der har været præget af covid-19 og deraf
følgende restriktioner.

Mødet sluttede søndag den 14. november kl. 13.30.

Referatet er skrevet af:

Kristina Havbo Kongsgaard

Michael Nyerup

Referatet er godkendt af:

Kristine M. Clemmensen-Rotne

Mathias Faaborg

Spejderchef

Spejderchef

Henriette Mygind Krempel

Kristian Storgaard

Dirigent

Dirigent

Bilag 1
Debat: forslag om korpssommerlejr 26/27 til KRM d. 13/11 2021
Debattør 1 + 2
- Vil gerne se fremad, ikke kun huske fortiden = behøver ikke være Blå Sommer.
- Ville ikke slå korpsene sammen for nogle år siden.
- Vil gerne se større DDS-events, på landsplan, sammen.
- Kunne være fedt at finde en helt ny ide sammen.
- De store arrangementer binder os tættere sammen, mangfoldighed giver
opmærksomhed/tilslutning à fællesskab, kan tiltrække flere.
- Vil gerne beholde nuancer mellem korpsene.
- Savner lethed i organisering af store arrangementer – fælles om økonomi omkring
bestemt beslutningsramme, kunne give lethed i beslutningsgange.
- Stor lejr uanset hvad for de yngre spejdere.
Kommentarer:
Kursiv = kommentarer fra publikum, ikke-kursiv = svar fra debattør 1+2.
1) Hvor tit skulle der være korpssommerlejr?
a. Svar: hvert 4.-5. år, men kan snakke mere om det fx til KRM. Ikke et quickfix,
men vil høre, om der er opbakning til at gå i denne retning. Vil ikke kun ”Blå
Sommer” fremadrettet, men også det andet.
2) Kommentar: I 2017 var det et spørgsmål om, om hele eller halvdelen af klanen
var med.
Alkoholpolitik mellem KFUM og DDS.
3) Svar på anden kommentar: Hvis der er opbakning, vil de gerne lave en mere
konkret plan. Skal dog have nogle realistiske tal først.
4) Spørgsmål: hvis det skal være et tilvalg, hvorfor lægger det så midt oven i det
andet?
a. Det skal være i stedet for en spejdernes lejr. Ville ikke lægge sig fast på år.
5) Snakker om korpsånd og identitet, er der en usikkerhed i DDS’s identitet?
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a. Fornemmelse i kroppen, som mange af os nok har, men hvordan bevarer vi og
udbygger den? Oplevelser sammen, der skaber den, hvilket vi skal holde fast i.
6) Hvorfor er identiteten udfordret mellem korpsene?
a. DDS står ikke engang som medarrangør af spejdernes lejr, så det virkede som
om, nogle vil have ét korps. Tæt samarbejde, men hvad skal vi og de lave?
7) Ros for at tage debatten op. Godt med et alternativ, der måske er billigere.
Nye mærker, nye ledere over de seneste år – der er ikke et problem med den blå
identitet.
Fantastisk for det lokale spejderfællesskab, hvor vi har samme vilkår som de andre
korps
8) Spørgsmål: aftale allerede indgået om SL ’26 – vidste de det og relation med den
aftale?
a. Kan ikke bindes på beslutninger for længe siden. Ikke juridisk part –
hensigtserklæring nærmere end en aftale. Har ikke hørt, hvad der juridisk skulle

binde dem.
9) SL viser, man kan samarbejde om store projekter – vigtigste spejderværdi. Kan
godt tåle at møde de andre korps – bare at være os. Fint med nye arrangementer,
men skal være ud over SL. Skal se forskellighederne, så er nødt til at møde de
andre.
10) Pjattet med SL. Sammenbragt i kommune, hvad kan man bruge det til?
Forening – spejderne er blevet til én stemme, som politikere lytter til. Ikke mindre
blåt på trods af det.
Hvis en sommerlejr hvert 5. år gør forskellen, er det lidt svagt. Alt det andet er det,
der skal
til. SL giver så meget mening.
11) Spejdercentre og økonomi – indtægtskilde, så to store lejre kunne volde dem
problemer.
12) Er enig med debatoplægget ovenfor. 5 års pause er for lang tid. Blå eller grøn
betyder ikke så meget i de mindre byer.
13) Kunne lave det til en jubilæumslejr, fx når korpset fylder 125 år (2034).
a. Har haft den overvejelse.
b. ”Spejderne”-foreningen har overtaget fælles aktiviteter – skal vi sige farvel til
nogle af dem?
14) Frivillige: Presser vi dem, der planlægger SL, hvis de også skal lave den her?
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a. Det bliver ikke også, det bliver i stedet for (1 lejr, ikke 2).
15) Værdier fra SL, ikke fra blå sommer: styrker samarbejde mellem grupper og
kommuner, sætter Danmark på verdenskortet, interesse i spejderarbejdet politisk,
dyrker værdien i forskellighed på tværs af korps, når man møder andre. SL er skabt
af de frivillige, så ændringer kan sagtens ske ved at melde sig som frivillig.
16) Korpsånd er nok også baseret på, hvad man kan lære af andre korps og folk,
via løb og kurser.
17) Støder andre korps ikke at holde den mundtlige aftale (efterfulgt af personlig
historie om at være frivillig hos SL).
18) Kommentar til sammenlægning af korps. Gruppelederkonference samlet, resten
hver for sig (som korpschefen er med i, men er ikke med i anden gruppeudvikling).
Andre gode arrangementer, man kunne lave sammen (frivillige er velkomne), men
initiativet bør bære beslutningen.
19) Hvis vi stemmer ja til forslaget i morgen, hvad så med planlægningen af SL 26,
der allerede er gået i gang – hvem skal så sige nej?
a. Det lægger hos korpsledelsen. Nævner igen, vi egentlig ikke er juridisk bundne.
20) SL er fedt, men ikke det samme som blå sommer. Speciel stemning og ånd.
Mener ikke, man har meget indflydelse på SL som frivillig – har selv været med til
planlægningen de sidste 3 gange.
21) Har ikke været med på nogle af lejrene, desuden ingen identitetskrise.
22) Hvis vi stemmer ja i morgen og SL26 bliver afholdt som mindre lejr, hvor DDS
kunne blive inviteret – så tager nogle på ”Blå Sommer” og nogle til SL, hvor står vi
så?

a. Uanset hvad er forventningen, DDS bakker om den lejr, korpset selv planlægger.
23) Fedt med kommuner med samarbejde, men hans gruppe oplever stadig
problemer – så tvungent samarbejde er ikke altid godt. Mener, SL og Blå sommer er
hver sin fede ting, men en korpslejr med opbakning i en længere periode kunne
også være fedt.
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24) Kommentar til alkoholkultur: Ærgerligt med alkohollovgivning på SL, som den
var i ’17. Ike rimeligt at klantre SL for, at vi er blevet mere professionelle som
korps (voksenarrangement med +18 var problemet, men +16-spejdere kunne ikke
komme med).
25) Står politisk stærkere med samarbejde, fx i kommunen. Havde først ressourcer
til arrangementer ved samarbejde.
26) Lyder som om, at fælles arrangement er det vigtige – landspatruljetræf på
Stevningshus Center i ’24 er en mulighed.
27) Aktiviteter for alle uden aldersgrænse er vejen frem.
28) Blå spejder er ikke en monokultur, men søspejder osv. Giver diversitet – har
alligevel fællesskab som spejdere. Vigtigt at se forskelle, både internt i korpset og
udenfor.
29) Fan er begge dele, debatten er det vigtige, hvilket vi er lykkes med.
30) Nogle læser vedtægter mere grundigt end andre, så hvad der er bestemt er mere
tydeligt for nogen. Tak for debat om, hvad der gør, man er blå spejder og hvad der
er vigtigt – måske bør vi lære noget mere af de andre.
31) Lovet samarbejde om SL26 – spejderloven siger, vi skal holde, hvad vi lover.
32) Skal ikke undervurdere, hvad vi gør ved de andre korps ved samarbejde, fx
værdigrundlag.
Hvad står man for, stå ved det og revidere ved behov.
33) Skam man skal separeres for at huske blå identitet. Har promoveret
adventurespejd, hvor der er samarbejde på tværs. Kan se hinanden igen til store
arrangementer. Danner venskaber på tværs, men glemmer aldrig, vi er blå.
34) Skal huske de mindre korps, fx baptisterne. De kan ikke lave store lejre som vi +
KFUM kan.
35) Dejligt forslag med korpslejr, men synes, det er synd – hvor anderledes er vi ift.
de andre korps, giver en lethed ved at gøre det selv, siger farvel til nogle aktiviteter
– kan det præciseres?
a. Letheden: arrangementer kun for korpset = én ledelse. Har været mere rodet, når
det har været på tværs, i ’12 og ’17. Magtforhold og samarbejde, der har opslidt
nogle.
Har haft menneskelige omkostninger. Én besluttende instans kan give lethed.
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Debattøren har selv oplevet kulturforskelle mellem pigespejdere og DDS, fx, både i
værdigrundlag og korpsrådsmøder. Samarbejder bygger på relationer, så skal gøres
fordi man gerne vil. Aktiviteter: fx gruppelederkursus i DDS-regi (nævnt tidligere).
36) Ansvarsbyrde, når man siger ja til SL, som vi ikke skal glemme, da vi er det
største korps.

37) Bekymring ang. forskel mellem voksen- og lederfællesskab. Under 18 på SL –
skal vælge mellem ingen til voksenevent eller efterlade personen i lejren.
Grundlaget for fællesskab mht. alkohol. Ville ikke selv efterlades som den eneste.
38) Har oplevet, værdigrundlagene minder mere om hinanden mellem grøn og blå
end blå og blå – afhænger mere af folk end korps indimellem.
39) Ikke noget problem for det tværkorpslige samarbejde ved selv at have en
korpslejr, men må så bestræbe sig på ikke at lægge det hele samtidigt. Kan
samarbejde, men være os selv.
a. I så fald ændringsforslag til beslutningsforslaget.
40) Kan slå sig hårdt på at være frivillig, hvad end det er SL eller blå sommer.
I morgen stemmer vi om, hvorvidt vi afholder lejr i 26/27 eller ej – ikke om de
nye forslag.
Referent: Nanna Lind Andersen, Frie Fugle Odense.

