1. Helsingør Gruppe - Principper for gruppens korpsrådsmødedeltagelse
Vedtaget af bestyrelsen den 3. februar 2020
Baggrund
1. Helsingør Gruppe har tradition for at sende en større delegation af ledere, klanspejdere og
bestyrelsesmedlemmer afsted til Korpsrådsmødet (korpsets generalforsamling), der finder sted hvert år i
november måned på Hotel Legoland og Lalandia i Billund. Gruppen har haft tradition for at betale
deltagernes omkostninger efter en række principper, der blandt andet indbefattede, at transport skulle ske
med gratis divisionsbus eller for egen regning og at eventuelle tilkøb af mad fredag aften, var for egen
regning.
De samlede omkostninger for gruppen de seneste år har ligget på ca. kr. 10.000., men i 2019 steg
deltagerprisen med mere en 30 % og det var nødvendigt at indføre delvis egenbetaling på kr. 295. Og havde
gruppen ikke opnået et kursustilskud fra Helsingør Kommune på kr. 6.000, ville gruppens omkostning til
korpsrådsmødet være steget til mere end kr. 15.000 på trods af den delvisse deltagerbetaling på kr. 295.
Det kan oplyses at deltagertallet de seneste år er steget svagt og har ligget på omkring 10 - 14 deltagere
med 14 deltagere i 2019.
Ifølge korpset vedtagne detaljerede budget for 2020, må vi formode en yderligere stigning på kr. 400 i år,
således at deltagerprisen vil være i omegnen af kr. 2.000 til årets møde mod kr. 1.615 i 2019 og kr. 1.185 i
2018. I forbindelse med korpsrådsmødet har korpset en transportudligning, hvilket gør at gruppen får ca.
kr. 200 retur pr deltager.
Investeringen fra 1. Helsingør Gruppe i Korpsrådsmødet skal stå mål med udbyttet og bør ses i relation til
gruppens øvrige udgifter. En investering på ca. kr. 10.000 som hidtil, anses for at være en rimelig
investering i korpsets demokrati. Det vil betyde at vi fremadrettet ikke kan sende 14 deltagere afsted for
gruppens regning, idet det ville betyde en udgift på ca. kr. 25.000 i 2020.

Beslutning
Bestyrelsen har derfor på bestyrelsesmødet den 3. februar 2020 besluttet nye principper for 1. Helsingør
Gruppes deltagelse i Korpsrådsmødet. Disse principper er skitseret på efterfølgende sider og vil betyde en
udgift for gruppen på ca. kr. 12.000 i indeværende år, lidt højere end hidtil.
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Gruppens repræsentation på korpsrådsmødet.
Grupperådet vælger hvert år blandt grupperådets fremmødte medlemmer 8 deltagere til det ordinære
korpsrådsmøde samme år.
Afstemningen foregår over to omgange og er uafhængige af hinanden. Først vælges de 2
korpsrådsmødedeltagere, der skal være gruppens deltagere med stemmeret. Derefter vælges de øvrige 6
deltagere uden stemmeret.
Såfremt der er flere opstillede til første del af valget om de 2 pladser med stemmeret, sker denne
afstemning skriftligt.
Valget om de resterende 6 pladser sker altid skriftligt, idet de i rækkefølge efter stemmetal er suppleanter
for korpsrådsmødedeltagerne med stemmeret. Ved stemmelighed foretages lodtrækning om rækkefølgen
på grupperådsmødet.
Såfremt der er mere end 6 opstillede til de 6 pladser, vil de resterende opstillede være suppleanter i
rækkefølge efter stemmetal (eller lodtrækning). Disse suppleanter vil efterfølgende kunne indsuppleres i
rækkefølge, hvis en eller flere af de 8 valgte får forfald.
Såfremt der ikke er valgt flere end 8 og derfor ikke er nogen suppleanter, vil der ikke senere kunne ske
indsupplering ved forfald, men 1. Helsingør Gruppe vil alene deltage på korpsrådsmødet med det antal, der
ikke har forfald.
For at kunne blive valgt som korpsrådsmødedeltager for gruppen, både med og uden stemmeret, skal den
opstillede være parat til at deltage i det forberedende arbejde til og arbejdet på korpsrådsmødet, således at
de to valgte korpsrådsmedlemmer med stemmeret har størst mulig opbakning og beslutningsgrundlag for
at varetage gruppens interesse på korpsrådsmødet.

Principper:


Alle valgte deltagere vil blive opkrævet kr. 300 i egenbetaling ved tilmelding i medlemsservice, der
skal være betalt inden gruppen godkender deltagelse for gruppens regning



Gruppen dækker herefter de valgte deltageres omkostninger til deltagelse i korpsrådsmødet. Dog
dækkes transport til og fra korpsrådsmødet ikke af gruppen, men Øresund Division stiller gratis bus til
rådighed frem og tilbage til Billund, der kan benyttes.
Desuden skal valgte deltagere selv sørge for forplejning til fredag aften, dvs. madpakke og drikkelse.
Gruppen dækker alene den enkeltes deltagelse fra fredag aften til søndag eftermiddag. Herunder
måltider indeholdt i korpsrådsmødets standardpris, normalt startende med natmad fredag og
sluttende med frokost søndag.



Det er en klar forventning, at man som gruppens valgte repræsentant på korpsrådsmødet uanset om
man er korpsrådsmedlem med stemmeret eller deltager uden stemmeret, er aktivt deltagende før,
under og efter selve Korpsrådsmødet.
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Dette indbefatter:
o
o
o
o
o



At man sætter sig ind i mødematerialet
Deltager aktivt i formøderne i gruppen og Øresund Division
Deltager i debatterne på selve korpsrådsmødet samt i workshops
Deltager i gruppens/divisionens møder, der foregår under korpsrådsmødet.
Desuden forventes det, at man som deltager efterfølgende (fx på GUF-døgnet i januar)
fremlægger de ting som vil/kan få indflydelse på det fremtidige spejderarbejde i gruppen.

Bestyrelsen vil hvert år i forbindelse med budgetlægning og udsendelse af indkaldelse til
grupperådsmødet kunne justere deltagertallet i forhold til gruppens økonomiske formåen og/eller
den forventede deltagerpris for korpsrådsmødet, idet der sigtes efter at bruge maksimalt kr. 12.000
på korpsrådsmødet årligt.

