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Referat af HB-møde den 16. november 2022 
på Teams 

 
Tilstede: 
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).  
 
Fraværende: Pia Risør Bjerre 
 
Under punkt 2: Rikke Ankjær 
Under punkt 3: Susanne Kolle og Marie Borregaard Vinther 
 
 

Pkt. Emne 
  

1. 
 

Godkendelse af dagsorden og referat 
Referat af HB-mødet den 28. oktober blev drøftet herunder forskellige ønsker til 
tilretninger. Hovedbestyrelsen besluttede, at de på det næste HB-møde træffer 
beslutning mht. offentliggørelse af de åbne referater. 
 
Dagsordenen blev godkendt med en enkelt kommentar angående mængden af bilag. 

  
2. Besøg af Rikke Andkjær 

Der blev budt velkommen til Rikke Andkjær, som har fulgt Spejd med pigerne 
projektet og skrevet speciale på Folkesundhedsvidenskab. Feltstudier fra grupper 
under De grønne pigespejdere udgjorde det empiriske grundlag i specialet. 
 
Rikke Andkjær præsenterede fundene i evalueringen af Spejd med pigerne samt sit 
udkast til et kommende forskningsprojekt. 
 
Hovedbestyrelsen stillede opklarende spørgsmål til Rikke. 
 
Dialogen med Rikke Ankjær fortsætter. 
 
Hovedbestyrelsen tog Rikke Andkjærs oplæg til efterretning. 
 

3. Formålsgruppens aktiviteter på NYS 2022 
Der blev budt velkommen til Marie Vinther Borregaard og Susanne Kolle fra 
formålsgruppen. 
 
Formålsgruppen gennemgik kort aktuel status på arbejdet samt de konkrete 
aktiviteter, som de har planlagt til at foregå på NYS 2022. Hovedbestyrelsen tog den 
generelle statusopdatering til efterretning  
 
Hovedbestyrelsen drøftede gruppens forsalg til aktiviteter på NYS og godkendte 
disse. 
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4. Årshjul-periodehjul 
Sagsfremstillingen blev introduceret. 
 
I to mindre grupper generede hovedbestyrelsen inputs til drøftelser/debatter inden 
for forskellige kategorier. 
 
I plenum blev de forskellige inputs prioriteret og uddelegeret til HJB-medlemmerne.  
De forskellige temaer/drøftelser vil blive sat ind på de kommende HB-møder. 
 
Desuden vil følgende punkter blive sat på kommende HB-møder: 

• Besøg af de forskellige teams  
• Orientering fra styregrupperne for RL og Teams  
• Ny strategi 

 
Hovedbestyrelsen besluttede at bakke op om, at der arbejdes videre 
årshjulet/periodehjulet med henblik på skriftlig færdigbehandling. 
 

5. Investering (udskudt til HB-mødet 25. november) 
 
 

6. National Facebookgruppe 
Sagsfremstillingen blev introduceret. 
 
Hovedbestyrelsen har besluttet, at der skal arbejdes med kommunikationen til, fra og 
mellem korpsets medlemmer. Arbejdsgruppen for kommunikation har undersøgt, 
hvordan en facebookgruppe kan imødekomme dette og hvordan en sådan gruppe i så 
fald kan administreres. 
 
Hovedbestyrelsen drøftede oprettelse af en national Facebookgruppe hos De grønne 
pigespejdere herunder retningslinjerne herfor og besluttede, at der skal oprettes en 
national Facebookgruppe. 
 
En contentplan med uddelegering af ansvar for de forskellige opslag vil blive 
udarbejdet. 

  
7. MU-rapporter 3. kvartal 

Sagsfremstillingen blev introduceret. 
 
Rapporterne viser en tilbagegang i korpsets medlemstal i 3. kvartal ved sammen 
ligning med medlemstallet fra 3. kvartal 2021. 
 
Hovedbestyrelsen drøftede kort korpsets ledere og de potentialer, der ligger hos 
disse og blev nysgerrige på, hvordan ledergrupperne ser ud i de grupper, der oplever 
medlemsfremgang.  
 
Hovedbestyrelsen tog medlemstalsudviklingen i 3. kvartal 2022 til efterretning. 

  
8. Evt. 
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Redaktørposten 
Der annonceres endnu engang efter en redaktør til Nektar. Der arbejdes på at have et 
opslag klart til NYS. 
 
Topledelsesmødet 22. januar 2023 
Topledelsesmødet og Team døgnet i januar 2023 veksles til et par VIP-
forsamlingshuse i løbet af foråret 2023. Dette giver mere tid og energi til at arbejde 
med henstillingerne omkring formål og korpsets organisering. 
 
NYS 
Der forventes et underskud pga. færre tilmeldte end budgetteret. Det svigtende 
deltagerantal vil blive evalueret. Trine Bramsen kommer uagtet status på 
regeringsdannelse. 
 
DDS korpsrådsmøde 
Hovedbestyrelsen har været repræsenteret på DDSs Korpsrådsmøde og deltaget i 
debatter om bl.a. naturdannelse og bæredygtighed. 
 
Kommunikationskonsulent  
Stillingen er slået op og der er flere, der har vist interesse for stillingen. 
 
Besøg af SAGA 
Kontoret har haft besøg af organisationen Saga, som har stor succes med at 
engagere unge på deres SOME platforme. Der er inspiration at hente til vores platform 
Nektar. 

 


