
 

 
 

Referat fra korpsrådsmøde 2022 i  
Det Danske Spejderkorps,  
12. - 13. november 2022, 
på Hotel Legoland, Åstvej 10,  
7190 Billund 
 

Mødet blev indledt lørdag den 12. november kl. 09.30. 

Signe Marie Obel og Magnus Kvorning fra Korpsledelsen indledte mødet med at byde 
velkommen til de omkring 850 tilmeldte og de fremmødte gæster fra WAGGGS Europe, 
Ungdomsøen, KFUM-spejderne i Danmark, De Grønne Pigespejdere, Danske Baptisters 
Spejderkorps, Dansk Spejderkorps Sydslesvig, Spejdernes Lejr, Pigespejdernes Fællesråd i 
Danmark, Sct. Georgs Gilderne i Danmark, Spejder Sport, Brejning Efterskole og Korinth 
Efterskole.  

 

a. Valg af dirigent og referent 
Til dirigenter valgte korpsrådet Ida Christine Andersen og Kristian Storgaard, 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. vedtægternes § 60 og § 62, idet i) mødet blev afholdt inden for 
perioden 1.-20. november 2022, ii) dato og sted for korpsrådsmøde var oplyst på dds.dk 
den 5. maj og igen 22. maj 2022 i Wide, og iii) mødematerialet blev udsendt med Wide 12. 
oktober 2022 (mere end 3 uger før mødet) 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. 

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

 

Dirigenterne konstaterede, at der lørdag var 498 stemmeberettigede medlemmer af 
korpsrådet til stede ved afstemning om dagsordenspunkt b. Dirigenterne konstaterede, at 
der søndag var 513 stemmeberettigede medlemmer af korpsrådet til stede ved 
afstemning om dagsordenspunkterne c, d, e, f, g og h.  



 

 
 

b. Godkendelse af mødets forretningsorden 
Det oprindelige forslag til forretningsorden var trykt i det fremsendte mødemateriale. I 
det uddelte mødemateriale var der et revideret forslag til forretningsorden. Den vigtigste 
forskel var den adresse, hvortil ændringsforslag skulle sendes. 

Det reviderede forslag til forretningsordenen blev sat til afstemning og vedtaget (491 for, 
0 imod, 7 blank). 

Forretningsordenen foreskriver, at der skal nedsættes et redaktionsudvalg. Til dette valgte 
korpsrådet: Malene M. Eigenbroth (formand), Troels Nørgaard Fonager (formand), Johan 
Stauner Bill – Ravnehus spejderne, Anton Vind Krogh-Jensen – Solaris, Dorthe 
Søndergaard - Dybbøl Division og Jeppe Englev – Korpsledelsen. 

Korpsrådet godkendte efterfølgende de foreslåede kandidater (Mikael Andersen og Troels 
Lund) til facilitatorer for indflydelsestorvet. 

 

c. Beretning fra Korpsledelsen 
Spejdercheferne Mathias Faaborg og Kristine Clemmensen-Rotne fremlagde 
korpsledelsens beretning.  

Korpsledelsen har glædet sig til igen at dyrke demokratiet og møde deltagerne på årets 
korpsrådsmøde. Det er vigtigt, at vi som spejdere i DDS går foran og viser, hvordan vi 
styrker demokratiet, og at vi bringer det gode eksempel ud i samfundet. Korpset arbejder 
med ligestilling, som det lige er set på PLan, hvor alle kan indgå som ledere uanset alder, 
køn, etc. Korpset har siden sammenlægningen mellem de danske drenge- og pigespejdere 
i 1972 haft bestemmelser om lige besætning og kvoter for kønslig repræsentation - det 
betyder for eksempel, at spejdercheferne skal repræsentere to forskellige køn. Dengang 
var det nyskabende, og selvom vi kan konstatere, at det stadig er debatskabende i 
samfundet, er det hos spejderne blevet en integreret del af arbejdet. Det er det, fordi 
ligestilling, lige muligheder og lige rettigheder er et grundelement i DDS. 

Udviklingsplanen er fra 2019 (før corona), men den er lige så vigtig nu, som den var 
dengang. Årets korpsrådsmøde fokuserer på, hvor langt vi er med udviklingsplanen. 

Som spejdere går vi forrest i at passe på naturen ved at bruge og beskytte den. Vi er i de 
kommende år nødt til at være endnu modigere, når det gælder bæredygtighed. Det er 
utrolig vigtigt for mange af de unge. Vi skal turde at høre på dem og skue 50 år frem i 
tiden. Derfor er der udarbejdet en bæredygtighedspolitik, som præsenteres lørdag 
eftermiddag. Politikken skal sætte en fælles retning om de bæredygtige valg for alle 
aktiviteter i korpset, således at fremtidige generationer kan leve i en grønnere verden. 

Spejderbevægelsen og FDF har modtaget en stor donation fra den A. P. Møllerske 
Støttefond med det formål at renovere hytter, så de bliver mere grønne og bæredygtige      
eller alternativt til at bygge nyt. Der vil også blive udarbejdet et bæredygtigt koncept for 
en ”standard spejderhytte”, som understøtter moderne spejderarbejde og kan bygges 
overalt i landet. 



 

 
 

Der er mange børn og unge, der gerne vil være spejdere. Det er glædeligt, men desværre 
er der ventelister mange steder. Lige nu er 2000 børn på venteliste, og det er alt for 
mange. Derfor vil korpset fortsætte sit arbejde med initiativer, der skal afhjælpe dette. De 
sidste år er der startet 10 ny spejdergrupper. Planen er at blive ved med at åbne grupper, 
hvor der er mange børn og nye områder blomstrer op, så endnu flere kan komme med. 

Spejdernes Lejr viste en del gode eksempler på vildskab i naturen i praksis. Der var vilde 
aktiviteter og store raftekonstruktioner. Spejdernes Lejr viste også styrken i fællesskabet, 
der giver håb og tro på fremtiden. For andre uden for vores korps er det tydeligt, at vi 
giver spejderne nogle helt konkrete færdigheder og en platform, hvor de kan udvikle sig. 
Også kommunerne var imponerede over, hvordan der blev passet på naturen. Det var 
vildskab i naturen - uden at ødelægge den. 

Det er vigtigt, at naturen forbliver tilgængelig for børn og unge. Det kan vi bl.a. opnå med 
nye naturnationalparker. Det vil korpset fortsat arbejde for, og vi vil opfordre mange flere 
til at melde sig ind i debatten både lokalt og nationalt. Det nytter.  

● Hvert år kommer der ca. 1000 nye ledere i korpset, og vi skylder dem at tage godt 
imod dem. Derfor vil korpset øge antallet af kurser, der vil fokusere på 
færdigheder og spejderideen, for det er der, vi virkelig adskiller os fra for 
eksempel naturbørnehaver.   

● Korpset vil arbejde for at de unge i korpset tager et ansvar og bringer de gode 
oplevelser videre.  

● De erfarne ledere kan bidrage med erfaringer og rutiner.  

De tre grupper er i fællesskab essentielle for korpset og udviklingen af grupper, kurser og 
arrangementer. Spejdercheferne opfordrede til at give plads til de nye tanker overalt i 
korpset, så fællesskabet styrkes og bliver mere robust. I gennemsnit har vi i vores korps en 
leder ca. 4 år, men heldigvis viser repræsentationen her i salen, at der er en del, der bliver 
ved en del længere end det. Mange tak for det! 

I 1972 blev det første korpsrådsmøde afholdt – de danske drenge og pigespejdere havde 
hver deres, og derefter holdt de et tredje og sammenlagde korpsene fra 1. januar 1973. 
Tre på ét år. Den tidligere ”korpsstyrelsesformand” udtrykte vanskeligheder ifm. 
sammenlægning på tværs af forskellighed og forskellige kulturer. Vi sætter pris på det 
mod, de udviste dengang – ellers ville vi ikke have det korps, vi har den dag i dag. 

Vi skal fejre 50 året for sammenlægning med fokus på modet til at udvikle os selv og alle 
vores unge spejdere. Vi opfordrer jer til at fejre det lokalt – måske med en reminder om at 
vi skal huske at turde tænke i helt nye baner. Det baner vejen for udvikling.  

 

Der var mulighed for at debattere Korpsledelsens beretning lørdag eftermiddag.  

Afstemningen fandt sted søndag. 

Korpsledelsens beretning blev godkendt (492 for, 5 imod, 16 blanke). 

 



 

 
 

d. Fremlæggelse af årsregnskab 2021 til godkendelse og 
estimat for 2022 til orientering 
Karen Risør Bjerre og Kasper Staunskær Frandsen fra Korpsledelsen præsenterede de 
vigtigste punkter i årsregnskabet for 2021 samt estimat for 2022, der var trykt i det 
tilsendte mødemateriale. 

Der var desværre en mindre fejl i det trykte materiale. Der fremgår, at beløb er angivet i 
1000 kr, hvilket ikke er korrekt. Beløb angives i størrelsesordenen millioner og ikke 
milliarder. 

Regnskabet viser, at arbejdet med den økonomiske genopretning fortsat er i gang, og der 
er både gennemført besparelser og ændret i administrative procedurer. Driftsresultatet er 
dermed markant bedre end budgetteret med og alt i alt bedre end sidste år. 

Coronasituationen i 2021 har ramt både udgifts- og indtægtssiden. Udlejningen af 
korpsets ejendomme har indbragt betydeligt færre indtægter, og nedgangen i 
aktiviteterne i den centrale organisation har desværre ført til, at der er blevet brugt færre 
penge på kursusaktiviteter. På plus-siden har vi, at udlodningsmidlerne og 
momsrefusionen er større end budgetteret, og en del af overskuddet fra Spejdernes Lejr 
2017 er gået til gruppeudvikling. Årets resultat er derfor ekstraordinært godt, og det blev 
understreget, at en del af disse indtægter ikke er noget, vi kan forvente at se i fremtiden. 
Årets resultat er på 6,3 millioner kr. Dette resultat giver et godt fundament og mulighed 
for at se fremad. 

Den økonomiske balance er hovedsageligt baseret på friværdien af korpsets ejendomme 
samt Spejder Sport. Et fokusområde i den økonomiske genopretning har været at øge den 
likvide beholdning. Den er gået fra 4 mill. i 2019 til 11 mill. i 2021. Dette er et stort 
fremskridt, da det sikrer, at den daglige drift kan ske uden behov for træk på 
kassekreditten. 

På den baggrund ser estimatet for 2022 rigtigt godt ud, og dermed fortsætter den gode 
tendens fra de foregående år. Vi har bl.a. købt den resterende del af Spejdercenter 
Holmen fra De Grønne Pigespejdere, hvilket giver mulighed for øgede lejeindtægter. 
Korpset nærmer sig på mange måder det normale niveau efter Corona, selvom vi endnu 
ikke er helt oppe i gear efter Corona og Spejdernes Lejr. Hermed en opfordring til alle 
korpsets medlemmer: Brug nogle flere af korsets penge på at tage på kurser.  

 

Der var mulighed for debat og uddybende spørgsmål lørdag eftermiddag.  

Afstemningen fandt sted søndag. 

Regnskabet for 2021 blev sat til afstemning og godkendt (486 for, 10 imod, 17 blanke). 

 



 

 
 

e. Behandling af vedtægtsforslag 
Forslagene 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. 
Afstemningerne fandt sted søndag. 

 

V1: Gruppers medlemskab af divisionen 

§ 13. En gruppe hører organisatorisk under og skal være medlem af den division, som 

gruppen geografisk hører til. 

Stk. 2. For grupper, der ikke entydigt ligger i en 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 (divisionens bestyrelse) godkendelse. 

 

Forslagsstillere: Korpsledelsen. 

 

Til dette forslag var der stillet to ændringsforslag:  

Æ1: Præcisering af § 13, stk. 2 

§ 13. En gruppe hører organisatorisk under og skal være medlem af den division, som 

gruppen geografisk hører til.  

Stk. 2. For grupper, der ikke entydigt ligger i en bestemt divisions område, besluttes 

tilhørsforholdet i enighed mellem gruppen og de omkringliggende divisioner. Hvis der 

ikke kan opnås enighed, træffer korpsledelsen beslutning herom. Korpsledelsens 

beslutning vedrører udelukkende det geografiske tilhørsforhold og ændrer ikke på, at 

en gruppe skal anerkendes af divisionen, jf. § 80.  

 

Forslagsstillere: Jonathan Stein - Øresund Division, Camilla Gjerulf Nicolaysen - Prins 
Hamlet Gruppe, Hans Christian Koch - Antvorskov Division, Helena Løwert - Fredensborg 
Gruppe, Karin Margrethe Löf Denck - 1. Helsingør 

 

Korpsledelsen støttede ikke forslaget. 

  



 

 
 

Æ2: Gruppers geografiske tilhørsforhold 

§ 13. En gruppe hører organisatorisk under og skal være medlem af den division, som 

gruppen geografisk hører til.  

Stk. 2. En gruppe, som i henhold til § 17 kan være medlem af flere divisioner, vælger 

selv, hvilken division den vil være medlem af. En gruppes optagelse i divisionen skal 

dog godkendes af divisionsledelsen. 

 

Forslagsstillere: Korpsledelsen, Leif Tomasson - Ølstykke Spejderne, Martin Krusell Nielsen 
- Klit Division, Helene Schiermer - Absalon Division, Morten Fenger Kjær - Steen Blicher 
Division, Birgitte Damkjer - Gudenå Division. 

 

Korpsledelsen støttede forslaget. 

 

Æ1 blev sat til afstemning og forkastet (136 for, 363 imod, 14 blanke). 

Æ2 blev sat til afstemning og vedtaget (441 for, 62 imod, 10 blanke). 

 

Herefter blev V1 med Æ2 sat til afstemning og foreløbigt vedtaget (450 for, 56 imod, 7 
blanke) med mere end 2/3 af de tilstedeværende stemmer.  

V1 kræver særligt flertal for at blive vedtaget. Der var ikke 2/3 af de stemmeberettigede til 
stede på mødet, og derfor skal forslaget vedtages endeligt på næste korpsrådsmøde med 
2/3 flertal jf. §94 i vedtægterne. 

 

V2: Ensartet fastsættelse af bestyrelsens størrelse 

§ 64 […] 

Stk. 4. Dagsorden til en enheds rådsmøde skal udover de nævnte punkter i stk. 1 – stk. 3 

også omfatte: 

a) Fastsættelse af antal pladser i enhedens bestyrelse under hensyntagen til § 66, stk. 2, litra 

c). Punktet skal tages behandles før stk. 1, litra h) Valg til bestyrelsen. Punktet skal ikke 

behandles, hvis enheden har fastsat bestyrelsens størrelse i enhedens vedtægter i 

medfør af § 28, stk. 3, litra a). 

[…] 

 

[…] 

 

§ 66 […] 

Stk. 2. En bestyrelse består af: 

[…] 



 

 
 

b) i divisionsledelsen: de i medfør af enten § 28, stk. 3, litra a), eller § 64, stk. 4, litra a) 

fastsatte antal medlemmer, dog minimum en eller to divisionschefer og en kasserer samt 

mindst et yderligere medlem. c) i en gruppe eller øvrig enheds bestyrelse: de i medfør af 

enten § 28, stk. 3, litra a), eller § 64, stk. 4, litra a) fastsatte antal medlemmer, dog 

minimum en bestyrelsesformand og en kasserer samt mindst et yderligere medlem. 

[…] 

 

Forslagsstillere: Korpsledelsen. 

 

V2 blev sat til afstemning og vedtaget (486 for, 14 imod, 13 blanke). 

 

V3: Valg af stemmeberettigede 

§ 57 […] 

Stk. 5. Grupper og øvrige enheders stemmeberettigede til divisionsrådsmødet og 

korpsrådsmødet, jf. Stk. 3 og Stk. 4, vælges på enhedernes rådsmøder. Divisionernes 

stemmeberettigede til korpsrådsmødet, jf. stk. 4, vælges af divisionsledelsen hvert år senest 

den 30. juni. De stemmeberettigede skal være navngivne og, skal være spejdere i enheden 

eller medlem af enhedens bestyrelse og må ikke være valgt som stemmeberettigede for 

en anden enhed til samme rådsmøde. Enhederne skal ved valget iagttage principperne om 

diversitet, jf. § 47 - § 51. 

[…] 

 

§ 58 […] 

Stk. 3. En person kan kun have én stemme, uanset om personen har flere funktioner, 

der giver stemmeret. 

[…] 

 

§ 58, stk. 4 bliver herefter stk. 3. 

 

Forslagsstillere: Korpsledelsen. 

 

V3 blev sat til afstemning og vedtaget (497 for, 4 imod, 12 blanke). 

 

V4: Divisionschefens indkaldelse til grupperådsmøde 

§ 61. Ekstraordinært rådsmøde afholdes efter: 

[…] 

 

c) for enheder, der er medlem af en division: divisionschefernes beslutning. 



 

 
 

[…] 

 

§ 62. Bestyrelsesformanden eller – for enheder, der er medlem af en division – 

divisionscheferne, jf. § 61, stk. 1, litra c, indkalder til rådsmøde. 

[…] 

 

Forslagsstillere: Korpsledelsen. 

 

V4 blev sat til afstemning og vedtaget (489 for, 19 imod, 5 blanke). 

 

V5: Indkaldelse til ordinært rådsmøde 

§ 62 […] 

Stk. 2. Indkaldelsen til et ordinært rådsmøde skal indeholde: 

a) Rådsmødets 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) For landsorganisationen budget for det følgende år, jf. dog stk. 3, 2. pkt. For øvrige 

enheder tillige justeret budget for indeværende år. 

d) Forslag til udviklingsplan (dog kun i de år, hvor udviklingsplanen skal behandles, 

jf. § 64, Stk. 7) 

Stk. 3. Rådsmødet 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 rådsmødet. 

Datoen for korpsrådsmødet annonceres herudover senest den 15. august på 

landsorganisationens hjemmeside. 

Stk. 2. Rådsmødet indkaldes med mindst tre ugers varsel. Datoen for ordinært 

korpsrådsmøde annonceres herudover senest den 15. august på landsorganisationens 

hjemmeside. 

Stk. 3. Indkaldelsen til et ordinært rådsmøde skal indeholde: 

a) Rådsmødets dagsorden 

b) Regnskab for det foregående år med tilhørende status, budget for det følgende år 

samt – for enheder – justeret budget for indeværende år. Regnskabet skal være 

revideret og underskrevet af bestyrelsen og revisor. Grupper og øvrige enheder 

udsender dog regnskab og budget senest en uge før rådsmødet. 

c) Forslag til udviklingsplan (dog kun i de år, hvor udviklingsplanen skal behandles, 

jf. § 64, stk. 7) 

[…] 

 

[…] 



 

 
 

 

§ 64. […] 

Stk. 2. Dagsorden til grupperådsmødet skal udover de nævnte punkter i stk. 1 også omfatte: 

[…] 

 

c) Fremlæggelse af justeret budget for indeværende år til godkendelse 

[…] 

 

Stk. 4. Dagsorden til en enheds rådsmøde skal udover de nævnte punkter i stk. 1 – stk. 3 

også omfatte: 

a) Fremlæggelse af justeret budget for indeværende år til vedtagelse 

ab) Fastsættelse af antal pladser i enhedens bestyrelse under hensyntagen til § 67, stk. 2, 

litra 

c). Punktet skal tages før stk. 1, litra h) Valg til bestyrelsen. 

[…] 

 

Forslagsstillere: Korpsledelsen. 

 

V5 blev sat til afstemning og vedtaget (506 for, 1 imod, 6 blanke). 

 

V6: Dagsordenen på rådsmøder 

§ 64. Dagsorden for et ordinært rådsmøde skal mindst omfatte: 

a) Valg af dirigent og referent 

b) Beretning fra bestyrelsen som minimum omfatter 

i. en opfølgning på arbejdet med den gældende udviklingsplan samt 

ii. en opfølgning på arbejdet med beslutninger, som rådsmødet tidligere har truffet 

c) Fremlæggelse af årsregnskab for det foregående år til godkendelse 

d) Fremlæggelse af budget for det kommende år til godkendelse Behandling af 

indkomne forslag 

e) Vedtagelse af kontingent for det kommende år 

f) Behandling af indkomne forslag Fremlæggelse af udviklingsplan til vedtagelse 

g) Vedtagelse af udviklingsplan Fremlæggelse af budget, herunder kontingent, for det 

kommende år til vedtagelse 

h) Valg til bestyrelsen, jf. § 66-§ 68 

i) Valg af revisor og eventuelt revisorsuppleant, jf. § 69 

j) Eventuelt 

Stk. 2. Dagsorden til grupperådsmødet skal udover de nævnte punkter i stk. 1 også omfatte: 

[…] 



 

 
 

 

c) Fremlæggelse af justeret budget for indeværende år til vedtagelse 

[…] 

 

Litra f-j i § 64, stk. 1, bliver herefter til litra e-i. 

 

Forslagsstillere: Korpsledelsen. 

 

V6 blev sat til afstemning og vedtaget (503 for, 3 imod, 7 blanke). 

 

V7: Stemmeberettigede på rådsmøder 

§ 57. […] 

Stk. 2. Grupperådet og rådet i øvrige enheder består af alle enhedens spejdere, som alle er 

stemmeberettigede. 

Stk. 3. Divisionsrådet består af fem personer (divisionsrådsmedlemmer) 

stemmeberettigede fra hver af divisionens enheder. 

Stk. 4. Korpsrådet består af to personer (korpsrådsmedlemmer) stemmeberettigede fra 

hver af Det Danske Spejderkorps' enheder. 

[…] 

 

§ 58. Alle rådsmedlemmer (medlemmer af generalforsamlingen) har stemmeret på 

rådsmødet. 

Stk. 2. […] 

 

§ 58, stk. 2-4, bliver herefter stk. 1-3. 

[…] 

 

§ 61. Ekstraordinært rådsmøde afholdes efter: 

[…] 

b) skriftlig anmodning fra mindst 1/5 af rådsmedlemmerneets stemmeberettigede til en 

bestyrelsesformand, eller 

[…] 

 

[…] 

 

§ 62. […] 

Stk. 5. Indkaldelsen sendes skriftligt til rådsmødets medlemmer stemmeberettigede samt 

bestyrelsen. 



 

 
 

[…] 

 

§ 70. Senest to uger efter en enheds rådsmøde sendes referatet underskrevet af dirigenten og 

bestyrelsesformændene til rådsmødets medlemmer stemmeberettigede. 

[…] 

 

[…] 

 

§ 71. […] 

Stk. 3. Ved afholdelse af delvis eller fuldstændig elektronisk rådsmøde påhviler det 

bestyrelsen at træffe de nødvendige tekniske foranstaltninger til sikring af medlemmernes 

de stemmeberettigedes deltagelse i debatter og afstemninger, samt til sikring af andre 

taleberettigedes mulighed for at deltage og give deres synspunkter til kende. 

 

Forslagsstillere: Korpsledelsen. 

 

I mødematerialet manglede fremhævning af rettelser i § 62, stk. 5, og § 70, stk. 1, disse 
fremhævninger er korrekte i ovenstående. 

 

V7 blev sat til afstemning og vedtaget (490 for, 17 imod, 6 blanke). 

 

V8: Sproglige rettelser 

V8 blev opdelt i to separate forslag – V8-I og V8-II, da V8 indeholdt ændringer, som skulle 
vedtages med forskelligt stemmeflertal. Med denne opdeling kan V8-I vedtages med 2/3 
flertal, og vedtages endeligt med 2/3 flertal på næste korpsrådsmøde, jf. vedtægternes § 
94. V8-II kan vedtages med simpelt flertal. 

 

V8-I: 

§ 28. […] 

Stk. 3. Enheden kan i tillæg hertil selv fastsætte: 

[…] 

c) For øvrige enheder: OmAt enheden ønsker at udpege en eller flere enhedsledere, jf. § 26. 

[…] 

 

Forslagsstillere: Korpsledelsen. 

 

V8-I blev sat til afstemning og vedtaget (489 for, 15 imod, 9 blanke). 



 

 
 

V8-II: 

§ 38. […] 

Stk. 2. Bestyrelsen vælges på rådsmødet (generalforsamlingen), jf. reglerne i Kapitel VII. 

[…] 

 

[…] 

 

§ 40. En bestyrelse har over for rådet (generalforsamlingen) det overordnede ansvar for, 

[…] 

d) opfølgning på enhedens udviklingsplanenen; 

e) opfølgning på rådets (generalforsamlingens) beslutninger; 

[…] 

 

[…] 

 

§ 57. […] 

Stk. 7. Grupper og øvrige enheders valg efter stk. 5-6 gælder frem til enhedens 

førstkommende ordinære rådsmøde. Divisionernes valg gælder for perioden fra 1. juli i 

valgåret til den 30. juni i det følgende år. 

 

[…] 

 

§ 58. […] 

Stk. 4. Hvis en stemmeberettiget til divisionsrådsmødet eller korpsrådsmødet er forhindret i 

at møde, kan enhedens bestyrelse vælge en anden stemmeberettiget efter reglerne i § 57, 

Stk. 5, 2. pkt. - § 57, stk. 7, idet tidsfristerne for udpegningvalg dog ikke finder 

anvendelse. 

 

[…] 

 

§ 62. […] 

Stk. 3. Rådsmødet 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 rådsmødet. 

Datoen for ordinært korpsrådsmødet annonceres herudover senest den 15. august på 

landsorganisationens hjemmeside. 

Stk. 4. Hvis et ekstraordinært rådsmøde afholdes efter anmodning jf. § 61, stk. 1, litra b), 

skal bestyrelsesformanden udsende en indkaldelsen udsendes senest to uger efter 

modtagelsen af anmodningen. 

[…] 

 

[…] 



 

 
 

 

§ 64. […] 

Stk. 4. Dagsorden til en enheds rådsmøde skal udover de nævnte punkter i stk. 1 – stk. 3 

også omfatte: 

a) Fastsættelse af antal pladser i enhedens bestyrelse under hensyntagen til § 676, stk. 2, 

litra 

[…] 

Stk. 6. Dagsorden til korpsrådsmødet skal udover de nævnte punkter i stk. 1 og 2 også 

omfatte: 

a) Godkendelse af forretningsordenen for korpsrådsmødet 

[…] 

 

[…] 

 

§ 70. […] 

Stk. 2. Referatet sendes samtidig til bestyrelsesformændene for det overordnede organ 

sammen med den godkendtevedtagne udviklingsplan og det godkendte regnskab. 

[…] 

 

[…] 

 

§ 82. En enhed kan beslutte at nedlægge sig selv eller melde sig ud af Det Danske 

Spejderkorps. Beslutning om nedlæggelse eller udmeldelse skal træffes af enhedens 

rådsmøde. I sådanne tilfælde er enheden ikke længere anerkendt og ophører med at være 

medlem af Det Danske Spejderkorps. 

[…] 

 

[…] 

 

§ 83. Ved ophør af medlemskab af Det Danske Spejderkorps tilfalder enhedens aktiver det 

overordnede organ, efter at al gæld er afviklet, medmindre enhedens rådsmøde med 

korpsledelsens godkendelse træffer anden beslutning. Korpsledelsen kan alene afslå at 

godkende en enheds rådsmødes beslutning herom, hvis beslutningen indebærer, at 

aktiverne overdrages eller anvendes til ikkespejderrelaterede formål. 

[…] 

 

[…] 

 

  



 

 
 

§ 87. […] 

Stk. 3. Beslutning om midlertidig udelukkelse fra hele Det Danske Spejderkorps 

(landsorganisationen og alle enheder) kan træffes af bestyrelsen i en enhed, hvor 

spejderen er medlem, af bestyrelsen i enhedens overordnede organ eller af korpsledelsen 

(jf. dog § 41, Stk. 3). 

[…] 

 

[…] 

 

§ 88. Korpsledelsen nedsætter et eksklusionsnævn på mindst tre personer. 

Eksklusionsnævnet træffer afgørelser i sager om eksklusion af spejdere fra hele Det Danske 

Spejderkorps (landsorganisationen og alle enheder), og om genoptagelse af spejdere, der 

er ekskluderet. 

[…] 

 

[…] 

 

§ 90. Den berørte spejder er midlertidigt udelukket fra at deltage i aktiviteter i Det Danske 

Spejderkorps (landsorganisationen og alle enheder) fra det tidspunkt, hvor spejderen 

modtager skriftlig meddelelse om, at sagen er indbragt for eksklusionsnævnet, og frem til 

der træffes en afgørelse, medmindre eksklusionsnævnet beslutter andet. 

Stk. 2.Træffes der afgørelse om eksklusion, er spejderen fortsat udelukket fra at deltage i 

aktiviteter i Det Danske Spejderkorps (landsorganisationen og alle enheder) indtil 

klagefristen udløber eller, hvis eksklusionen påklages, indtil korpsledelsen har truffet 

endelig afgørelse i forbindelse med en eventuel klagesag, jf. § 89. 

Stk. 3. Spejderens medlemskab af Det Danske Spejderkorps (landsorganisationen og alle 

enheder) ophører på tidspunktet for udløbet af klagefristen over afgørelsen om eksklusion. 

Hvis afgørelsen påklages, ophører medlemskabet dog først på tidspunktet for 

korpsledelsens endelige afgørelse om eksklusion. Enheden kan dog på ethvert tidspunkt 

ekskludere spejderen fra enheden jf. § 86, Stk. 2. 

 

Forslagsstillere: Korpsledelsen. 

 

V8-II blev sat til afstemning og vedtaget (489 for, 16 imod, 8 blanke). 

 

f. Behandling af beslutningsforslag 
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: Bemyndigelsesforslag 

Korpsrådet bemyndiger korpsledelsen til i vedtægterne at gennemføre mindre ændringer 

uden indholdsmæssig betydning af rent sproglig, grammatisk eller opsætningsmæssig 

karakter for at sikre ensartet tegnsætning, stavemåde og paragrafhenvisninger. 

Bemyndigelsen omfatter: 

● Rettelse af fejl i tegnsætning, herunder kommatering og parenteser. 

● Rettelse af fejl i opsætningen af paragrafhenvisninger (eksempel: I § 86, stk. 1, 

rettes henvisningen, så der henvises til ”stk. 2” i stedet for ”§ 86, stk. 2”). 

● Rettelse af fejl i stort begyndelsesbogstav (især i paragrafhenvisninger – ”Stk.” 

ændres til ”stk.”. 

● Ensretning af stavemåde for tal, så encifrede tal (herunder periodeangivelser) staves 

(eksempel: I § 54, stk. 4, rettes ”4-årig” til ”fireårig”). 

● Ensretning af angivelse af brøker, så de angives med tal og brøkstreg (eksempel: I § 

68, stk. 4, rettes ”en fjerdedel” til ”1/4”. 

 

Forslagsstillere: Korpsledelsen. 

 

B1 blev sat til afstemning og vedtaget (481 for, 20 imod, 12 blanke). 

 

g. Fremlæggelse af budget for 2023 til godkendelse, herunder 
fastsættelse af kontingent 
Karen Risør og Kasper Staunskær Frandsen fra Korpsledelsen gennemgik budgettet for 

2023 lørdag formiddag. 

Budgettet for 2023 er lagt ud fra de samme principper som de tidligere år, og er 

udelukkende baseret på de sikre indtægter. Budgettet viser et lille underskud, men der er 

klare forventninger om, at der kommer ikke-budgetterede indtægter fra blandt andet 

Spejder Sport. 

Herefter blev forslaget til kontingent for 2023 fremlagt. Korpsledelsen foreslog at hæve 
kontingentet med 15 kr., så det for 2023 er 336 kr. 

 

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

 



 

 
 

Herefter blev budgettet for 2023 inkl. kontingent sat til afstemning og godkendt (479 for, 
19 imod, 15 blanke). 

 

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

Korpsrådet vedtog genvalget. 

 

i. Eventuelt 
Spejdersports nye direktør Thomas Vangsgaard fortalte at regnskabsåret 2021 gav en 
omsætning på +17%. Efter corona har de fysiske butikker vækstet med +28%. Spejdernes 
Lejr har givet ca. 8 millioner DKK i omsætning, heraf cirka halvdelen på selve lejren - og 
sagde tak for den store støtte. Deltagelsen på Roskilde Festival skuffede, men gav trods alt 
overskud. Fokusområder: Driftsomkostninger, digitalisering og bæredygtighed. Som noget 
nyt bæredygtigt koncept åbner en butik hvor man kan få sit grej repareret og købe brugt 
grej. Forventet åbning 01.04 2023.  

 

Tina Carøe Rosenkilde fra De Grønne Pigespejdere takkede for vores fokus på 
bæredygtighed og kom ind på mod, fællesskab og styrken ved forskellighed. Tina takkede 
for vores store arbejde med at starte nye grupper og sikre plads til nye spejdere, da det 
også smitter af på dem. 

 

Emma Klostergaard og John Søgaard fra Spejdernes Lejr viste en video og sagde tak for en 
god lejr. De fortæller, at vi var mange om at lave spejdernes lejr og har givet rigtig mange 
spejdere en uforglemmelig oplevelse. De er glade for den gode og konstruktive feedback, 
så de har noget at arbejde videre med. Overordnet er deltagerevalueringen god. Der har 
været over 1000 grupper afsted. Lejren har været bæredygtig på flere måder og i 2022 
brugte vi for eksempel 60% mindre vand end i 2017. Vartegnet er det eneste, der på 
nuværende tidspunkt afslører, at vi har holdt en fantastisk lejr i et super lækkert 
naturområde. Lejrledelsen er i dialog med kommuner til afholdelse af næste Spejdernes 
Lejr. Vi ses igen i 2026. 

 

Tobias Simonsen fra KFUM-spejderne og Spejderne sender en hilsen på vegne af begge 
organisationer. Indledningsvist takkede han for muligheden for at sende en hilsen på 
vegne af KFUM-spejderne, hvorefter han kom ind på refleksion, tro og ensomhed. 
Derefter takkede han for det gode samarbejde og opfordrede til, at vi sammen kan finde 
en bedre tone, når vi taler om tro på tværs af vores korps. Han opfordrede afslutningsvist 
til, at vi bliver bedre til at dele repræsentationer mellem korpsene, så vi i fællesskab kan 
sikre indflydelse endnu flere steder.       



 

 
 

Tobias Simonsen meldte derefter, på vegne af Spejderne, at de ønsker at blive endnu 
bedre til at udnytte det momentum i samfundet, vi har skabt efter Spejdernes Lejr. Det er 
en unik mulighed for at forklare andre, hvad spejdere er og hvorfor vi er spejdere, både 
for ledere og for vores unge medlemmer. Vi skal sammen lære samfundet at værdsætte, 
det vi kan som spejdere. På vegne af spejderne takkede han alle, der var med til at 
planlægge og gennemføre Spejdernes Lejr - uden dem ingen lejr. 

 

Freja Høj og Caroline Schack-Nielsen fra Ungdomsøen præsenterede Ungdomsøen ganske 
kort og understregede, hvordan øens historie er forankret i spejderbevægelsen. De 
præsenterede, hvordan Ungdomsøen arbejder med Giv-Et-År-engagerede og 
ungeinddragelse og takkede for mulighederne og opbakningen som initiativet har givet. 
Afslutningsist opfordrede de til, at endnu flere kommer forbi øen på ture. Der er 
Spejderdag på Ungdomsøen 2.-4. juni 2023 - alle er velkomne. 

 

Signe Gertz Jensen fra WAGGGS Europa-komité præsenterede WAGGGS (The World 
Organisation for Girl Guides and Girl Scouts) og det arbejde, de udfører i 
verdensorganisationen. Uden de to verdensspejdersorganisationer ville der nok ikke være 
nogle lokale korps og grupper. De arbejder hver dag på at øge fællesskabet på tværs af 
landegrænser og kulturer. Lad os gøre 2023 til et år med fokus på spejderidentiteten og 
på, hvordan vi er med til at præge samfundet. Det Danske Spejderkorps har et stort 
internationalt netværk, der er klar til at hjælpe grupper med at få endnu flere 
internationale oplevelser, både i det daglige arbejde og på ture. Hun opfordrede 
korpsrådet til at invitere hende forbi gruppen, divisionen, eller andre enheder, hvis man 
har lyst til at høre mere om, hvem WAGGS er, og hvad de laver. 

 

Lone Erkmann kommer med en hilsen fra Sct. Georg Gilderne i Danmark. Det er en dansk 
opfindelse, der nu er verdensomspændende og anerkendt af både WAGGGS og WOSM. 
De kan fejre 90-års fødselsdag i år og påpeger deres høje gennemsnitsalder. Hun 
understreger, at de byder udvikling velkommen og sender en åben invitation til at være 
med – på det seneste har Solaris-gruppen været ude og holde oplæg ved Gilderne, og 
Gilderne har været besøg hos Invictus-gruppen. Hun fortæller, de har brug for en ny 
tilgang og hjælp til at ændre kulturen væk fra ”plejer” og mere hen imod, hvordan man 
gør tingene i 2022.  Afslutningsvist takkede hun for muligheden for at deltage på 
Kropsrådsmødet. 

 

Ditte Kaehne Kristensen og Jesper Albrechtsen, lejrchefer for Landspatruljeturnering 2024 
(LPT) fortæller om arbejdet med aktivitetsudvikling og efterspørger frivillige: Især inden 
for aktiviteter, mad og PR. De hører rigtig gerne fra jer, uanset hvad I kan byde ind med. 
Lejren kommer til at foregå på Stevninghus og bliver afholdt i Kristi Himmelfartsferien 
2024 for 2500 tropsspejdere.  



 

 
 

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

 

Spejdercheferne takkede for alle hilsnerne fra diverse gæster og alle de gode opfordringer 
de kom med. 

 

Til afslutning takkede spejdercheferne alle de involverede i afviklingen af korpsrådsmødet, 
arrangementsudvalg, dirigenter, referenter, redaktionsudvalget, teknik, praktiske hænder 
og stemningsgruppen for den kæmpe indsats, der er lagt i at planlægge og gennemføre 
korpsrådsmødet. Spejdercheferne takkede også facilitatorerne og oplægsholderne på 
inspirationstorvet.  

 

Mødet sluttede søndag den 13. november kl. 13.30.  



 

 
 

Referatet er skrevet af: 
   

Kristina Havbo Kongsgaard  Michael Nyerup 
 
 
 

Referatet er godkendt af: 
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Spejderchef  Spejderchef 

   
   

Ida Christine Andersen  Kristian Storgaard 
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