
 

 

DET DANSKE SPEJDERKORPS  
 

 
Valgt til korpsrådet  
 
 
Du er valgt til at sidde i korpsrådet for 1 år og deltager kun på det ene møde, som repræsentant for 
den gruppe du er valgt i, sammen med repræsentanter fra alle grupper og divisioner under DDS- i 
hele Danmark. Der deltager normalt omkring 1000 delegerede (korpsrådsrepræsentanter) på 
Korpsrådsmødet – det spændende – inspirerende – og stort! 
 

Korpsrådsmødet afholdes 3. weekend i november i Billund,  
og vare fra lørdag til søndag med mulighed for at deltage fra fredag.  

 
Når du er valgt som korpsrådsrepræsentant i din gruppe, bliver du registreret som valgt person i 
dds.dk ”Medlemsservice” på den måde er Korpset informeret om, at netop du er valgt. 
 

• Før korpsrådsmødet, vil du modtage besked om, at du skal tilmelde dig via Medlemsservice, 
og her kan tilvælges overnatning, ekstra spisning fredag aften og evt. forskellige events. 
Hvis du er i tvivl om, hvordan du tilmelder dig, så få hjælp fra en medlemsansvarlig i 
gruppen.  

 
Forud for korpsrådsmødet modtager du alt skriftligt materiale (info om opstillede personer til 
korpsledelsen, beretning, regnskab, lovmæssige ændringsforslag til afstemning osv.) så du i god tid 
inden mødet, og i samarbejde med din gruppe kan nå at forberede dig. Det vil være en fordel, at 
du på forhånd er bekendt med gruppens ønsker, forventninger og holdninger generelt.  
Selve mødet foregår på præcis samme måde, som grupperådsmødet hvor du netop er blevet valgt. 
 
Såfremt der er ønske om det, afholder divisionsledelsen også et ”forkorpsrådsmøde” 
”klædt på” til korpsrådsmødet, her vil du forud for mødet modtage en skriftlig invitation. 
 
Det er gratis for dig at deltage på korpsrådsmødet, det er gruppen der afholder udgiften. Din gruppe kan 
søge om tilskud til delvis dækning af udgiften for deltagelse på korpsrådsmødet 

 

• HUSK, hvis du bliver forhindret i at deltage på korpsrådsmødet, så kan du 
udpege en anden person fra gruppen til at deltage i stedet for dig med 
stemmeret. Det er vigtigt, at gruppens repræsentanter deltager på mødet  
og gør deres indflydelse gældende. 
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