Referat af ekstraordinært Korpsrådsmøde 2015
Søndag d. 15. November 2015 kl. 14 på Spejdergården Tydal

Bestyrelsesformanden Arne Jürgensen bad velkommen. Særlig velkommen til
vores gæster:
Karl Ole Stenild, Sct. Georgsgildet Flensborg
Anders Kring, SdU
Mødet startede med lejrsangen fra Jamborette.
1. Valg af dirigent og referent
Neele Fahse blev valgt som dirigent. Neele Fahse konstaterede at
korpsrådsmødet var indkaldt i henhold til vedtægterne.
Ricky Teiwes blev valgt som referent.
2 Regnskabet for 2014
Korpsrådsformanden Arne orienterede om regnskabet 2014. To ting var blevet
ændret i forhold til det der var blevet præsenteret til det ordinære
korpsrådsmøde d. 22. Marts 2015: 1) Angelbo gruppes regnskab er indgået i det
samlede regnskab og 2) en hensættelse er flyttet fra 2013 regnskabet til 2014,
hvilket var en bogføringsteknisk ting gjort på opfordring fra revisionsselskabet
HPO.
Revisoren Kai berettede at Inger, Helmut og Kai har set på det endelige regnskab
og kan godkende det.
Der blev stemt om godkendelse af regnskabet for 2014.
Ja: 28 Nej: 0 Afholdelser: 0
Enstemmigt besluttet.
Spejderfondene
Arne præsenterede bestandene for spejderfondene. Til trods for at der kun har
været ubetydelige renteindtægter på spejderfondene er det blevet valgt at
uddele dem. De blev suppleret med private penge for at få dem op på de
sædvanlige beløb.
3 Orientering om Regnskabet 2015
Arne orienterede om om den aktuelle status af regnskabet for det indeværende
år 2015 samt budgettet for 2015. Vi skulle bruge 9000EUR mere end forventet
på uniformer baseret på en gammel aftale. Jamboretten ser ud til at have lavet et
overkud på ca. 17.000EUR. Det forventes at regnskabet circa vil ramme
budgettet.
Der blev stemt om godkendelse af budgettet for 2015.
Ja: 28 Nej: 0 Afholdelser: 0
Enstemmigt besluttet.
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4 Orientering om budgettet for 2016
Arne fremlagde korpsets foreløbige budget for 2016.
3000EUR er afsat til særlige oplevelser for spejderne, med henblik på visionerne
om at bruge 10% af budgettet på ekstraordinære oplevelser. Bestyrelsen vil
prøve at få dem dækket af eksterne fonde. Hvis de ikke bliver dækket er planen
at tage pengene fra vores bankbeholdning på ca. 40.000EUR.
Mette Jessen kommenterede på at det var dejligt at se at der var visioner og at
der var afsat penge til at virkeliggøre dem. Desuden blev depotudvalget rost for
deres store arbejde med at få etableret et fornuftigt depot, samt at de stod til
rådighed med råd og vejledning.
Korpsrådsmødet opfordrede til at visionerne offentliggøres. Bestyrelsen svarede
med at de sidste ting lige skal være på plads, så bliver de offentliggjort.
5 Orientering om udspil til vedtægtsændringer
Wiebke orienterede om forslaget til vedtægtsændringer. Et af problemerne er at
de nuværende vedtægter ikke bliver brugt af grupperne, da de ikke genspejler
realiteten. Derfor skal de opdateres sådan at man kan få råd og vejledning til de
udfordringer man møder i dagligdagen.
Der har været en arbejdsgruppe der har arbejdet på vedtægterne i snart fire år.
Arbejdsgruppen har ændret vedtægterne radikalt, sådan at en en-til-en
sammenligning ikke er muligt.
Wiebkes orientering fokusserede på de tre største punkter:
• Korpsets formål
• Korpsets ledelsesstruktur
• Stemmeret til korpsrådsmødet
Punkterne blev præsenteret som orientering, ikke som diskussion. Planen er at
punkterne kan diskuteres i grupperne. Korpsbestyrelsen vil invitere til
diskussionsaftener.
Korpsets formål
De gamle var lidt støvet, det nye forslag er mere tidsvarende og mundret.
Samtidig har arbejdsgrundlaget ikke været eksplicit formuleret, hvilket det er i
forslaget, hvor det er delt op i to dele: 1) Formål og 2) Arbejdsgrundlag.
Korpsets ledelsstruktur
Forslaget går ud på at lægge korpsledelsen og korpsbestyrelsen sammen til ét
gremium bestående af syv personer. Baggrunden for dette er at korpsledelsen og
bestyrelsen har arbejdet sammen i det indeværende år og da Tydal ikke længere
skal administreres er arbejdsbyrden for dette faldet. Dette i kombination med
den nye mere moderne udvalgsstruktur i korpset har sørget for at f.eks.
korpsledelsen står for mindre dagligt arbejde. Den nye ”korpsledelse” vil efter
planerne kun skulle tage mere overordnede beslutninger, hvorefter detaljerne
udarbejdes i samarbejde med udvalgene.
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Der blev diskuteret om hvordan det skal foregå i praksis og hvordan
ansvarsområderne vil blive fordelt. Ideen er at en ny konstitueret korpsledelse
vil skrive en forretningsorden der definerer hvordan arbejdet fordeles blandt
dens medlemmer. Detaljerne vil komme på plads når vedtægterne sendes ud og
til diskussionsaftnerne.
Stemmeret til korpsrådsmødet
Forslaget til de nye vedtægter lægger op til at der er fire stemmer per gruppe
uanset gruppens størrelse. Ideen er at grupperne diskuterer hjemmefra hvad
gruppens holdning er. Der blev diskuteret både for og imod fire-stemmersystemet.
Det blev pointeret at vedtægterne også skal sendes ud til æresmedlemmer, samt
Sct. Georgsgildet.
Bestyrelsen roste udvalget der har arbejdet med vedtægterne, og takkede de
tilstedeværende medlemmer for deres arbejde.
6 Orientering om den nye fælleskorpslige struktur
Claus orienterede om den nye fælleskorpslige struktur med oprettelsen af
foreningen ”spejderne”. Formålet er at spejderne samlet står med en fælles
stemme over for eksterne samarbejdspartnere. De fælleskorpslige projekter vil
komme til at ligge under foreningen, f.eks. Spejdernes Lejr, Ungdomsøen osv.
Foreningen skal bestå af en bestyrelse kaldet ”Spejdernes Råd”; med ét medlem
fra hvert korps og fire andre medlemmer der udpeges til generalforsamlingen.
De fire andre medlemmer kan være eksterne og justeres til det behov der er brug
for, f.eks. en arkitekt mens der arbejdes med ungdomsøen. Der vil blive
formuleret en tre årig rammeaftale, der justeres en gang om året. Der vil blive
indrettet et sekretæriat med professionelle der skal tage sig af den daglige drift.
7 Registering af medlemmerne
Ricky orienterede om den registreringen af medlemmerne. En detaljeret
vejledning vil blive udsendt til grupperådsformændene.
8 Evt.
Korpsledelsen meddelte at kalenderen for det kommende år vil blive offentlig
gjort i den nærmeste fremtid.
Mette Jessen (formand for uddannelsesudvalget) orienterede kort om korpsets
kurser. Hvis grupperne har behov for kurser bedes de meddele det til hende.
Kira (webmaster på spejder.de) fortalte om at spejder.de har fået et nyt layout.
Hun opfordrer til at siden tjekkes jævnligt. Grupperne har mulighed for at
oprette en egen underside, f.eks. til informationer om gruppen, hvornår der er
spejdermøde osv. Hun vil komme med en guide til hvordan man opretter og
vedligeholder ens egen side. Kontakt hende for flere oplysninger på:
kira@spejder.de
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Eberhardt von Oettingen (Karsten Thomsen spejdergruppe) fortalte at gruppen
er i gang med at få bygget en spejderhytte i Flensborg overfor Oksevejens skole.
Byggeriet finansieres af en større arv gruppen har modtaget. Han pointerede at
det er en hytte der skal være til gavn for alle spejderne, så andre grupper må
gerne låne den.
Helga Hansen (Slesvig spejdergruppe) fortalte om at der har været en udstilling
på centralbiblioteket der fortalte om spejderkorpset og Tydal.
Neele takkede for ro og orden og nedlagde hvervet som ordstyrer.
Arne takkede Neele og Ricky.
Næste ordinære KRM vil blive holdt den 20. marts 2016 på Spejdergården
Tydal.

Ricky Teiwes
referent

Neele Fahse
dirigent
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