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Referat af HB-møde den 28. oktober 2022 
på Spejderbakken, Vejle 

 
 
 
Tilstede: 
Pia Risør Bjerre, Tina Carøe Rosenkilde, Barbara Taubert, Anette Nørgaard Jappe, Leah Porse 
Rasmussen, Maria Kristiane Brauner Pedersen, Lotte Bak Sørensen og Helle Hende Stærmose 
samt Betina Juul Nielsen (referent).  
 
Under punkt 2: Susanne Kolle og Marie Borregaard Vinther 
Under punkt 4: Annette Wachs (via Teams) 
 
 
 

Pkt. Emne 
  

1. 
 

Godkendelse af dagsorden og referat 
Referat af HB-mødet den 25. september blev godkendt. 

 
Dagsordenen blev godkendt med den tilføjelse, at punktet godkendelse af dagsorden 
og referat er til drøftelse. 

  
2. Formål og strategi 

Susanne Kolle og Marie Borregaard Vinther fra projektlederteamet i projektgruppen 
vedr. formål og strategi blev budt velkommen. 
 
Marie og Susanne gennemgik kort til status for gruppen og deres arbejde. Gruppen 
består foruden Susanne og Marie af Cathrine Støvring Preussler og Alberte Peiding. 
Gruppen arbejder på at finde et medlem.  
 
Projektgruppen introducerede deres opmærksomhedspunkter herunder at deres 
forslag til revideret tidsplan vil rykke den oprindelige plan med en måned. 
 
Hovedbestyrelsen tog projektgruppens opmærksomhedspunkter til efterretning.  
 
Hovedbestyrelsen tog stilling til de rejste spørgsmål og fastslog således, at værdierne 
fra HB-perioden 2014-2016 stadigt er gældende. Ønsker og formelle krav til 
formålsparagraffen samt processen omkring udvikling af strategi 2024-2028 blev 
drøftet. 
 
Hovedbestyrelsen godkendte tidsplanen som foreslået af projektgruppen. 
 

3. Budget 23-25 
Sagsfremstillingen med indstilling om at godkende de reviderede budgetter 2023, 
2024 samt 2025 blev introduceret. 
 
Der er i revideringsarbejdet taget udgangspunkt i de vedtagne budgetprincipper. 
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Hovedbestyrelsen godkendte de reviderede budgetter for perioden 2023-2025.   

  
4. Uniformsbestemmelser 

Annette Wachs fra uniformsbestemmelsesudvalget blev budt velkommen. 
 
Annette præsenterede svarene fra spørgeskemaundersøgelsen, hvor alle regioner er 
repræsenteret. 
 
Hovedbestyrelsen drøftede indstillingerne fra uniformsbestemmelsesudvalget og 
besluttede at: 

• der fremstilles nye bymærker, som både kan bruges som zippertag og 
almindelige (stof)mærker   

• man i korpset beholder de gamle stjerner, som på sigt kunne ændres til 
stofmærker, men at dette overgår til Brand- og identitetsvarer gruppen 

• regionsmærkerne er op til de enkelte regioner   
• der ved særlige lejligheder (når man repræsenterer korpset) bæres en grøn 

overdel med plads til den enkeltes valg, som beskrevet i vedtægterne. Det skal 
præciseres, at der ved helt særligt lejligheder skal bæres ens overdel dvs. 
spejdertrøjen. 

 
Hovedbestyrelsen besluttede desuden, at Brand- og identitetsvarergruppen arbejder 
videre med udvikling af diverse konkrete produkter. 
 
Hovedbestyrelsen besluttede endeligt, at der skal fremstilles information om 
uniformsbestemmelserne. Informationen skal kunne hentes på hjemmesiden. 
 

5. Tilgang til åbne referater og dagsorden 
Drøftelsen om åbne referater og dagsordener fra hovedbestyrelsen blev introduceret. 
 
Hovedbestyrelsen drøftede argumenterne for og imod åbne referater herunder hvilke 
standarder, der skal være for, hvornår punkter er åbne eller lukkede. 
Hovedbestyrelsen vil tilstræbe at have så få lukkede punkter som muligt. 
 
Hovedbestyrelsen drøftede, hvordan den ønsker at møde de medlemmer, der læser 
og spørger ind til vores dagsordener og referater. 
 
Hovedbestyrelsen besluttede, at der fra dette møde offentliggøres referater. Disse 
behandles på næste HB-møde mhp. endelig beslutning vedr. offentliggørelse. 
 

Hovedbestyrelsen besluttede, at dagsordener ikke skal offentliggøres, fordi 
dagsordener kan forandre sig og således kan komme til at give et ikke korrekt indtryk 
af, hvad der skal behandles på et kommende HB-møde. 
 

6. Evt. 
Spejderne 
Man afventer stadig det færdige regnskab for SL2022. SL2026 er i udbud og flere 
kommuner har vist interesse. Tobias Simonsen er nyvalgt forperson for Spejderne. 
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Henstillingsgruppen vedr. ny organisering 
Fællestiden med RL og Teams lørdag på Topledelsesmødet blev introduceret. 
 
NYS 
Prisen er blevet fastholdt på 1.680 kr. 
Uniformsbestemmelsesudvalget får en post på Teams-løbet lørdag eftermiddag. 
 
IC og Vice IC 
Hovedbestyrelsen drøftede den aktuelle status vedr. IC og Vice IC. 
 
Resume fra formandskabsmødet 
Hovedbestyrelsen drøftede hvilke emner, der kan drøftes i hvilke HB-relaterede fora. 
 
Ny kommunikationsstudentermedhjælper 
Der er en ny kommunikationsstudentermedhjælper på vej. 
 
Bæredygtighedsstrategi 
Korpskontoret arbejder på en bæredygtighedsstrategi på indkøbsområdet. 
 
HBs time på Topledelsesmødet 
Emnerne til HBs time på Topledelsesmødet blev gennemgået.  

 


