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DM2022 Handout 
Mødet var præget af godt humør, og glæde over igen at være samlet! 

Efter en velkomsttale fra korpsets formand, Pia Risør Bjerre, tog vi hul på formaliteterne. 
Delegeretforsamlingen valgte Lisbet Trap-Jensen Torp (Setti) og Lisbeth Trinskjær som dirigenter 
samt Marianne Skovgaard Nielsen som referent. Mødets lovlighed blev godkendt, forretningsordenen 
blev gennemgået samt godkendt og de foreslåede valgtilforordnede blev valgt. 

Formandens beretning om året der er gået, herunder gode eksempler på grupper der vækster og 
nytænkende pigespejderaktiviteter, samt regnskab 2020 og 2021 blev godkendt.  

 … Og så kunne demokratifesten for alvor begynde, med udendørs debat om både den nye 
samværspolitik og de indkomne forslag til vedtægtsændringer! Søndag morgen startede vi ud med 
debat i regionerne om de indkomne henstillinger og ændringsforslag, og et rum til at se indad i 
andagten. Og derefter var vi helt klar til mere debat og til at gå i gang med afstemningerne. 

Budget 2022, 2023 og overslag for 2024 blev fremlagt sammen med en plan for det økonomiske 
råderum vi har i de kommende år, og vi valgte Deloitte som revisor. 

 

Valg til hovedbestyrelsen  
Følgende blev valgt til den nye hovedbestyrelse, og de konstituerede sig således: 

Formand: Pia Risør Bjerre 
Næstformand: Tina Carøe Rosenkilde 
HB Medlemmer: Anette Nørgaard Jappe, Barbara Taubert, Leah Porse Rasmussen, Lotte Bak 
Rasmussen og Maria Kristiane Brauner Pedersen 
Suppleanter: Henriette Stæcker Jensen og Katrine Johanne Jakobsen. 

Den nye bestyrelse har desuden udnævnt følgende poster: 
International Commisioner: Emma Elgaard Larsen (inviteret ind I HB) 

 

Vedtægtsændringer 
Følgende blev ændret i vedtægterne: 

§7 stk. 2 og stk. 3 om gruppelederen opgaver – vedtaget med ændringsforslaget Æ1 

§10 stk. 3 om udelukkelse af delegerede fra delegeretmøde 

§20 stk. 3 om udelukkelse af korpset – vedtaget med ændringsforslaget Æ4 

 

Henstillinger 
Følgende henstillinger blev vedtaget: 

H1 om formål og værdier 
H2 om organisatorisk struktur i korpset 

 
Tak for en god debat og for jeres engagement både i debatten under mødet såvel som i det 
forberedende arbejde op til delegeretmøde. Vi glæder os til næste delegeretmøde i 2024, d. 25.-26. 
maj. 

I ønskes en god sommer. 

Demokratipatruljen 
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