Dansk Spejderkorps Sydslesvig

Referat af Korpsrådsmøde 2016-2
Søndag d. 20. november 2016 kl. 13.00 på Spejdergården Tydal
Formanden Ricky Teiwes bad velkommen.
Særlig velkommen til vores gæster:
• Karl Ole Steenild, Sct. Georgsgildet FL
• Inger Pfingsten, Sct. Georgsgildet FL
• Christina Palmstrøm, Spejderne og De grønne pigespejdere
• Stefan Hansen, Spejderne
• Hans Henrik Halvbjørn, KFUM spejderne
• Pia Melin, KFUM spejderne
• Mikkel Nilsson, Danske Baptisters Spejderkorps
Mødet startede med lejrsangen fra sidste Jamborette.
1. Valg af dirigent
Wiebke Ernst blev valgt som dirigent.
Wiebke konstaterer, at mødet blev retsmæssigt indkaldt i henhold til
vedtægterne og at Korpsrådet dermed er beslutningsdygtigt. Wiebke oplyser at
der er 36 stemmeberettigede tilstede.
2. Valg af protokolfører
Martin Jensen Meyland blev valgt som referent.
3. Korpsledelsen beretning
Formanden Ricky Teiwes og spejdercheferne Tim Riediger og Hannes Dau
berettede om årets gang.
Ingen spørgsmål og kommentar til beretningen.
Beretning fra Spejderne / SL2017
Christina Palmstrøm og Stefan Hansen beretter om foreningen Spejderne og
Ungdomsøen.
Stefan Hansen beretter om Spejdernes Lejr 2017.
Hilsen fra vore gæster
Vores gæster fra KFUM, DBS og DGP overbringer en hilsen til korpsrådsmødets
deltagere.
4. Beretning fra Tydal udvalget
Ricky Teiwes berettede om arbejdet i Tydal udvalget.
Uddeling af Gamle Ravns Mindelegat
Tim Riediger uddeler Gamle Ravns Mindelegat til Ejder Gruppens Lederstab
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5. Fremlæggelse af det reviderede regnskab for (udgik til dette
korpsrådsmøde da regnskabet for 2015 allerede er blevet godkendt i
marts)
a. korpset
b. Spejderfonden
6. Revisorens udtalelse og decharge
7. Behandling af indkomne forslag
Forslagene kan ses til sidst i dette dokument. Bemærk at forslag 2 på opfordring
fra korpsrådet er ændret i forhold til det udsendt; de insupplerede medlemmer
har nu fuld stemmeret.
• Forslag 1: Mandat til ændring af småfejl i vedtægterne, der ikke ændrer
meningen
o ja: 34 nej: 0 afholdelse: 2 ugyldig: 0
o VEDTAGET
• Forslag 2: Indsupplering af medlem til korpsledelsen når et medlem
udgår
o ja: 32 nej: 0 afholdelse: 4 ugyldig: 0
o VEDTAGET
• Forslag 3: Opfordring i vedtægterne med formålet at styrke
ungedemokratiet
o ja: 31 nej: 0 afholdelse: 5 ugyldig: 0
o VEDTAGET
Hilsen fra Niels Sofussen
Tim Riediger overbringer en hilsen fra Niels Sofussen.
Skt. Georgs Gilde Rejselegat
Ami Jessen fra Skt. Georgs Gildet overrækker Rejselegatet til Patrick Nielsen (og
Solbritt Borrs.)
PAUSE
8. Fastsættelselse af kontingent
Bestyrelsen foreslår uændret kontingent på 18 EUR.
o ja: 35 nej: 0 afholdelse: 1 ugyldig: 0
o GODKENDT
Uddeling af Else-Suhrs Mindelegat
Hannes Dau overrækker Else-Suhrs Mindelegat til Neele Fahse.
9. Fremlæggelse og godkendelse af budget for korpset
o ja: 35 nej: 1 afholdelse: 0 ugyldig: 0
o GODKENDT
Hilsen fra Rasmus Mayer
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Tim Riediger overbringer en skriftlig hilsen fra Rasmus Mayer.
10. Valg af medlemmer til korpsledelsen
Spejderchefer
36 stemmeberettigede, maks. 2 stemmer per stemmeberettiget person.
1 blank stemmeseddel.
Kandidat Hannes Dau
Valgt med 33 stemmer
Hannes tager imod valget
Kandidat Brian Nielsen
Valgt med 29 stemmer
Brian tager imod valget
Medlemmer
Maks. tre stemmer per stemmeberettiget person.
Kandidat Claus Butt
27 stemmer
Tager imod
Kandidat Jule Sösemann
32 stemmer
Tager imod
Kandidat Kirsten Wiedemann
23 stemmer
Tager imod
Efter valget består korpsledelsen af:
• Formand: Ricky Teiwes
• Kasserer: Martin Jensen Meyland
• Spejderchef: Hannes Dau
• Spejderchef: Brian Nielsen
• Medlem: Claus Butt
• Medlem: Jule Sösemann
• Medlem: Kirsten Wiedemann
Følgende udgår af korpsledelsen:
• Tim Riediger
• Rasmus Meyer
Følgende træder ind i korpsledelsen:
• Brian Nielsen
• Kirsten Wiedemann
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11. Valg af én af revisorerne og en revisorsuppleant
Revisor
Kandidat Kai-Michael Nielsen
Valgt med 34 stemmer
Han tager imod valget, som han skriftligt bekendtgjorde.
Revisorsuppleant
Kandidat Ami Jessen
Enstemmigt valgt med 34 stemmer
Ami tager imod valget.
Uddeling af Dirch’s Mindelegat
Ricky Teiwes uddeler Dirch’s Mindelegat til Finn Limbrecht.
12. Eventuelt
Karl Steenild takker, på vegne af Sct. Georgs Gildet, Tim Riediger for sin store
indsats som spejderchef.
Eberhard von Oettingen takker, på vegne af Karsten Thomsen Gruppen, Tim
Riediger for sin store indsats som spejderchef.
Ricky Teiwes og Hannes Dau takker, på vegne af korpsledelsen, Tim Riediger for
sin store indsats som spejderchef.

Wiebke takkede for god ro og orden og nedlagde hvervet som ordstyrer.
Formanden Ricky takkede Wiebke og Martin.
Mødet blev afsluttet på spejdermanér med en ring og sangen “Ja vi er danske
spejdere” på gårdspladsen.
Mødet blev afsluttet kl. 16.

Martin Jensen Meyland
Referent

Wiebke Ernst
Dirigent
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1. Mandat til ændring af småfejl i vedtægterne der ikke ændrer meningen
Korpsledelsen stiller forslag om at:
Korpsrådet giver korpsledelsen mandat til at ændre småfejl som stavefejl og formuleringer i
vedtægterne der ikke ændrer vedtægternes mening.
Eksempler:
§23 stk 4. “bestyrelsesformand” ændres til “formand”, der er den nye betegnelse.
§29 “Sydslevigs Spejderfond” ændres til “Sydslesvigsk Spejderfond”, da dette er det korrekte
navn.
Begrundelse
Da vedtægterne er nye er der en del småfejl rundt omkring, som det ville være rart at få rettet.
For at vi ikke skal diskutere alle småfejlene, vil korpsledelsen foreslå om at give mandat til at få
dem rettet.
2. Indsupplering af medlem til korpsledelsen når et medlem udgår
Korpsledelsen stiller forslag om at:
Der til §25 Valg til Korpsledelsen tilføjes:
§25 stk. 6
Er eller bliver en af posterne som medlem ledig, kan korpsledelsen indsupplere et nyt medlem til
korpsledelsen frem til næste korpsrådsmøde. Maksimalt 2 medlemmer må indsuppleres.
Begrundelse
Korpsledelsen foreslår at gøre det muligt at indsupplere et medlem, hvis posten som medlem er
eller bliver ledigt. I sidste periode udgik et medlem og det ville styrke korpsledelsen hvis man
kunne indsupplere en erstatning til fordel for en jævn fordeling af arbejdsbyrden.
3. Opfordring i vedtægterne med formålet at styrke ungedemokratiet
Korpsledelsen stiller forslag om at:
Der til §22 Korpsrådet stk. 2 tilføjes (tilføjelsen er understreget):
2. Stemmeberettiget ved korpsrådsmødet er:
a. korpsledelsens medlemmer
b. 4 repræsentanter for hver gruppe udpeget af grupperådet. Grupperådet bør
tilstræbe, at mindst en af de delegerede er under 18 år for at sikre
ungeinddragelse i korpsdemokratiet.
Begrundelse
Korpsledelsen foreslår ændringen, da spejderkorpset er en børne- og ungdoms-organisation, der
blandt andet har til formål at udvikle børn og unge til at påtage sig et ansvar. Vi mener at det er
vigtigt at de unge er med til korpsrådsmødet og har mulighed for at deltage aktivt i
korpsdemokratiet. Denne opfordring vil kunne motivere grupperådene til at tænke de unge ind i
korpsdemokratiet.
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