
De grønne pigespejdere  2022-113 
 

Sendt til hovedbestyrelsen  1 af 4 

Referat af HB-møde den 13. december 2022 
på Teams 

 
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).  
 

Pkt. Emne 
  

1. 
 

Godkendelse af dagsorden og referat 
Dagsordenen blev godkendt. 
 
Referat af HB-mødet den 25. november blev godkendt med ønske om at få 
redaktionelle rettelser. 

  
2. Lukket punkt 

Sagsfremstillingen blev fremlagt. 
 
Hovedbestyrelsen drøftede sagen og besluttede at følge indstillingen i sagen. 
 

3. Udpegning af IC og Vice IC 
Sagsfremstillingen blev introduceret og uddybet med en kort redegørelse for forløbet 
op til i dag. 
 
Hovedbestyrelsen besluttede at udpege Amalie Domino som International 
Commissioner og invitere hende ind i hovedbestyrelsen i kraft af hendes rolle som 
IC’er. Hovedbestyrelsen besluttede at udpege Asta Bakfeldt som Deputy International 
Commissioner. Tilsammen udgør de IC-teamet, der er ansvarlig for korpsets 
internationale relationer til WAGGGS.  
 
Hovedbestyrelsen tog en tilrettet opgaveportefølje for IC-teamet til efterretning. 
Opgaveporteføljen er blevet tilrettet således, at det er blevet en mere overkommelig 
opgave og den omfatter i korte træk følgende: 

- varetagelse af IC-mailen og de administrative opgaver der ligger i denne.  
- repræsentere De grønne pigespejdere i Pigespejdernes Fællesråd Danmark 
- være medlem af IC-kredsen og samarbejde med Danish Scout Council 
- deltage på relevante HB-møder (IC’er) 
- formand i det Internationale Udvalg (Vice IC’er) 
- ansvar for at implementere WAGGGS’ aktivitetsmateriale i korpset 
- deltage på relevante møder hos Team Samfundsengagement 
- repræsentere De grønne pigespejdere og Danmark på konferencer, IC-

studietur m.m. 
- overordnet have føling med, hvad der sker i korpset og i WAGGGS og kunne 

bringe WAGGGS tættere på korpset og omvendt 
 
Hovedbestyrelsen tog den foreslåede tidsplan vedr. implementering af 
udnævnelserne til efterretning. 



De grønne pigespejdere  2022-113 
 

Sendt til hovedbestyrelsen  2 af 4 

  
4. Undersøgelse af manglende deltagelse på NYS 

Sagsfremstillingen blev fremlagt. 
 
På årets NYS-kursus deltog der knap 240 ledere. Dette er færre end de forrige år. 
 
Hovedbestyrelsen drøftede, om der skal foretages en undersøgelse, hvor der spørges 
ind til holdninger til deltagelse i årets NYS-kursus. 
 
Hovedbestyrelsen besluttede at iværksætte en undersøgelse, fordi en undersøgelse 
kan give indsigt i, hvad der motiverer/demotiverer deltagelse. Undersøgelsens 
nærmere design vil blive fastlagt. 
 

5. Lotteri  
Sagsfremstillingen blev fremlagt. 
 
Hovedbestyrelsen drøftede, hvorvidt korpset skal fortsætte med lotteri.  
 
Idet lotteriet bidrager positivt til både gruppernes og korpsets økonomi besluttede 
hovedbestyrelsen at fortsætte salg af lodsedler. Der fortsættes med et forenklet 
design og minimerede omkostninger til salgsfremstød mv.  
 

6.  Investering 
Sagsfremstillingen blev fremlagt. 
 
Hovedbestyrelsen tog orienteringen om, hvordan den praktiske del af 
investeringsprocessen er igangsat til efterretning og besluttede, at investerings-
arbejdsgruppen forsætter den konkrete udmøntning af investeringen. 
 
Hovedbestyrelsen tog desuden orienteringen om status på arbejdet med investering i 
solceller på Spejderbakken til efterretning og ser frem til at færdigbehandle dette på 
et kommende møde. 
 

7. Evt. 
Spejdernes Lejr 2022 
Regnskabet for SL2022 udviser et overskud meget tæt på budget. 
 
SAF 
Regnskab 2022 for SAF udviser et overskud. Korpset får 25 % heraf svarende til 
korpsets ejerandel i SAF. 
 
Den nye Facebookgruppe 
HB-medlemmer vendte kort status på den nye Facebookgruppe. 
 
Den lille Spejderuge 
Korpset har modtaget støtte fra TrygFonden, så projektet kan fortsætte i 2023, 2024 
og 2025. 
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Det med Gud 
Der er kommet mange gode ansøgere til projektlederstillingen. 
 
Kommunikationskonsulent 
Der er kommet mange gode ansøgere til stillingen.  
 
Økonomiske retningslinjer 
Der arbejdes på en revideret udgave. 
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____________________________________ 
Pia Risør Bjerre, formand 
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Tina Carøe Rosenkilde, næstformand 
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Anette Nørgaard Jappe 
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Barbara Taubert 
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Leah Porse Rasmussen 
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Lotte Bak Sørensen 
 
 
 
____________________________________ 
Maria Kristiane Brauner Pedersen 


