Dansk Spejderkorps Sydslesvig

Referat af Korpsrådsmøde 2016
Søndag d. 20. Marts 2016 kl. 14 på Spejdergården Tydal
Bestyrelsesformanden Arne Jürgensen bad velkommen. Særlig velkommen til
vores gæster:
Tinne Virgils, SdU
Mødet startede med lejrsangen fra sidste Jamborette.
1. Valg af dirigent og Referent
Steen Schröder blev valgt som dirigent.
Nehle Bastiansen blev valgt som referent.
Steen Schröder konstaterer, at mødet blev retsmæssigt indkaldt i henhold til
vedtægterne og at Korpsrådet dermed er beslutningsdygtigt. Steen oplyser at der
er 34 stemmeberettigede tilstede.
2. Beretning ved korpsrådsformanden
3. Beretning ved spejderchefen og vicespejderchefen
Punkt 2 og 3 blev berettet af spejderchef Tim Riediger og korpsrådsformand
Arne Jürgensen i fællesskab.
Beretningerne blev godkendt enstemmigt.
4. Beretning fra Spejdergården Tydal
Helmut overbragte en hilsen fra Anders Kring, som deværre ikke kunne deltage
og berettede om årets gang for Tydal.
5. Fremlæggelse af det reviderede regnskab for
a. korpset
Regnskabet blev fremlagt af Arne
I alt et overskud på 7.737 Euro (internt regnskab) hhv. 5.416,02 Euro (officielt
regnskab).
Revisorerne har skriftligt anbefalet at godkende regnskabet.
Regnskabet blev godkendt enstemmigt.
b. Tydal
Regnskabet blev fremlagt af Helmut Werth. I alt er der et overskud på 181,77
Euro.
c. Spejderfonden
Regnskabet blev fremlagt af Arne Jürgensen.
Revisorerne har skriftligt anbefalet at godkende regnskabet.
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Regnskabet blev godkendt enstemmigt.
6. Fremlæggelse af budget for
a. korpset
Budgettet blev godkendt til det ekstraordinære KRM i November
Uddannelses-udvalget bemærker at der pt. er stor kursus-efterspørgsel og de
derfor kunne tænke sig at få hjælp med budgettet.
7. Fastsættelselse af kontingent
Bestyrelsen foreslår uændret kontingent på 18 EUR.
Forslaget blev enstemmigt vedtaget.
PAUSE
8. Behandling af indkomne forslag:
a. Præsentation og godkendelse af nye vedtægter / Abstimmung der „Neufa
ssung der Satzung“
Wiebke Ernst præsenterede vedtægterne og de blev gennemgået paragraf for
paragraf. Der blev stemt en bloc.
Vedtægterne blev godkendt enstemmigt.
34 ja, 0 nej, 0 afholdelse
Afstemning om at korpsledelsen bemyndiges til at afhjælpe evt. mangler i de
afstemte vedtægter, som registerretten måtte påtale.
33 ja, 1 afholdelse
9. Valg af medlemmer til korpsledelsen
Der blev valgt efter de nye vedtægter.
Formand
Kandidat Ricky Teiwes
Valgt med 2 afholdelser 31 ja 1 nej
Ricky tager imod valget
Spejderchefer
34 stemmeberettigede, maks. 2 stemmer per stemmeberettiget person
1 ugyldig stemmeseddel
Kandidat Tim Riediger
Valgt med 29 stemmer
Tim tager imod valget
Kandidat Hannes Dau
Valgt med 23 stemmer
Hannes tager imod valget
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Kandidat Claus Butt
10 stemmer
Ikke valgt
NB! 2 stemmeberettigede forlod korpsrådsmødet efter valg til spejdercheferne.
Kasserer
Kandidat Martin Meyland
32 ja, ingen nej, ingen afholdelser
Martin tager imod valget
Medlemmer
Maks. tre stemmer per stemmeberettiget person.
Kandidat Rasmus Meyer
30 stemmer
Tager imod
Kandidat Claus Butt
19 stemmer
Tager imod
Kandidat Jule Søsemann
25 stemmer
Tager imod
Kandidat Finn Limbrecht
17 stemmer
Ikke valgt
Efter valget består korpsledelsen af:
• Formand: Ricky Teiwes
• Spejderchef: Tim Riediger
• Spejderchef: Hannes Dau
• Medlem: Rasmus Meyer
• Medlem: Jule Sösemann
• Medlem: Claus Butt
10. Valg af én af revisorerne og en revisorsuppleant
Revisor
Kandidat Kai-Michael Nielsen
Enstemmigt valgt med 32 stemmer
Han tager imod valget, som han skriftligt bekendtgjorde.
Revisorsuppleant
Kandidat Ami Jessen
Enstemmigt valgt med 32 stemmer
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Ami tager imod valget.
11. Eventuelt
Helga og Arne takkede Torben Kvist for hans arbejde for korpset og
spejdermuseet i mange år.
Der bliver bedt om at få en advokat til at kigge på indmeldingsblanketten, med
henblik på at der må bruges billeder af hvert medlem.
Der bliver takket de spejdere der har deltaget i Karl Otto Meyers begravelse.
Korpset takkede Karl Otto Meyers familie, for den mindegave de modtog.
Tim takkede Wiebke og Arne for deres indsats i korpsbestyrelsen.

Steen takkede for god ro og orden og nedlagde hvervet som ordstyrer.
Arne takkede Steen og Nehle.
Mødet blev afsluttet på spejdermanér med en ring og sangen “Ja vi er danske
spejdere” på gårdspladsen.

Nehle Bastiansen
referent

Steen Schröder
dirigent
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