
 

 

Vedtægter for Spejderne 

 

Stiftelse 

De fem internationalt anerkendte spejderkorps i Danmark og Sydslesvig: Det Danske 

Spejderkorps, KFUM-Spejderne i Danmark, De grønne pigespejdere, Danske Baptisters 

Spejderkorps og Dansk Spejderkorps Sydslesvig, herefter tilsammen kaldet ”korpsene”, har 

besluttet at stifte en landsforening. 

  

§1 Foreningens navn og hjemsted 

1.1 Foreningens navn er Spejderne. 

  

1.2 Foreningens hjemsted er Københavns Kommune. 

  

§2 Formål 

2.1 Foreningens formål er: 

·    at skabe initiativer der gør børn og unge beredt til livet gennem fællesskab, 

friluftsliv og udfordringer, 

·    at sikre en entydig og kraftfuld organisering for udvikling, organisering og 

ledelse af de fælles aktiviteter og fortællinger, og 

·    at sikre at der kommunikeres stærke budskaber om spejderarbejde og de 

værdier der ligger bag det at være spejder i fremtidens Danmark. 

  

2.2 Foreningen skal i sit virke basere sig på de grundlæggende værdier for World 

Association of Girl Guides and Girl Scouts (WAGGGS) og World Organization of the 

Scout Movement (WOSM) som beskrevet i spejdermetoden. 

  

2.3 Foreningen er almennyttig i sit virke. 

  

§3 Foreningens medlemmer 

3.1 Foreningen består ved stiftelsen af de 5 stiftende spejderkorps. 

  

3.2 Som øvrige medlemmer kan optages spejderkorps, der opfylder 

formålsbestemmelsen i § 2. Ansøgning om optagelse skal sendes til foreningens 

sekretariat. Modtages der en ansøgning, vil denne blive behandlet af bestyrelsen. 

Hvis bestyrelsen beslutter at indstille ansøgeren til optagelse i foreningen, skal der 

træffes beslutning om denne indstilling på generalforsamlingen. Efter 

generalforsamlingsbeslutning herom, vil ansøgeren kunne optages som gyldigt 

medlem i foreningen mod betaling af kontingent for det pågældende år. 

 

§4 Foreningens organisering 

4.1 Spejderne ledes af følgende organer: 



 

 

● Generalforsamlingen 

● Bestyrelsen 

● Sekretariatet 

  

4.2 Foreningens øverste myndighed er generalforsamlingen. 

  

4.3 Repræsentanter for hvert korps kan give møde på generalforsamlingen. Hvert 

korps har én stemme på generalforsamlingen. 

  

4.4 Foreningen har en selvstændig bestyrelse, der består af op til 9 personer. 

Fem medlemmer udpeges af de stiftende korps (én udpeget af hvert stiftende korps) 

senest 14 dage inden den ordinære generalforsamling hvert andet år i lige år. De 

korpsudpegede medlemmer af bestyrelsen kan udpege op til fire personer mere til 

bestyrelsen, der kan vælges såvel blandt medlemmer af egne organisationer som 

uden for disse. Bestyrelsen skal ved udpegningen sikre, at der opnås en passende 

fordeling i forhold til kompetencer, køn og alder. 

  

4.5 Alle korpsudpegede medlemmer af bestyrelsen udpeges for 2 år. Andre 

medlemmer af bestyrelsen er valgt indtil førstkommende nyudpegning til bestyrelsen. 

Genvalg kan finde sted. 

  

4.6 Det korps, der har udpeget et bestyrelsesmedlem, kan beslutte at udpege et 

nyt medlem til bestyrelsen til erstatning for det tidligere udpegende medlem. Udpeges 

der et nyt korpsudpeget bestyrelsesmedlem i stedet for et andet medlem, vil dette 

nye medlem alene skulle udpeges for perioden, indtil det førstkommende nyvalg til 

bestyrelsen. 

  

4.7 Foreningen opretter et sekretariat med lønnet personale efter behov, som kan 

understøtte foreningens arbejde. Sekretariatets leder refererer til bestyrelsen. 
 

4.8 Ved større uoverensstemmelser, vil det skulle overvejes at gøre brug af 

ekstern mediator til løsning af konflikter mv. 

 

 §5 Generalforsamlingen 

  

5.1 Generalforsamlingen afholdes mindst en gang om året med følgende 

dagsorden: 

1.     Valg af dirigent og referent 

2.     Beretning fra bestyrelsen til godkendelse 

3.     Regnskab til godkendelse 



 

 

4.     Rammeaftale til godkendelse. Rammeaftalen er 3-årig. I foreningens første 

tre leveår forhandles der rammeaftale hvert år. 

5.     Behandling af indkomne forslag 

6.     Budget til godkendelse 

7.     Fastlæggelse af kontingent for det kommende regnskabsår 

8.     Præsentation af bestyrelsesmedlemmer i Spejderne, som er udpeget af 

korpsene 

9.     Valg af revisor 

10.  Eventuelt 

  

5.2 Generalforsamlingen indkaldes af bestyrelsen med mindst 4 ugers varsel. 

  

5.3 Ordinær generalforsamling afholdes senest i maj måned. Forslag som ønskes 

behandlet af generalforsamlingen skal fremsættes til bestyrelsen 14 dage før 

afholdelse af generalforsamling. 

  

5.4 Ekstraordinær generalforsamling afholdes efter beslutning i bestyrelsen eller 

skriftlig anmodning fra mindst 2 korps. Anmodningen skal angive hvilke punkter, der 

skal behandles på den ekstraordinære generalforsamling. Bestyrelsen indkalder til 

ekstraordinær generalforsamling senest 2 uger efter modtagelse af skriftlig 

anmodning, og ekstraordinær generalforsamling skal afholdes senest seks uger efter 

modtagelse af anmodningen. 

  

5.5 Generalforsamlingen er beslutningsdygtig, når mindst fire af de fem stiftende 

korps er repræsenterede på mødet. 

  

5.6 Generalforsamlingen tilstræber at træffe beslutninger i enighed. Ved 

afstemning træffes beslutninger ved simpelt flertal. Dog skal Det Danske 

Spejderkorps og KFUM-Spejderne i Danmark være til stede og stemme for alle 

beslutninger. Ændringer i foreningens vedtægter kan dog kun ske, når forslag herom 

vedtages af generalforsamlingen med mindst 3/5 af stemmerne fra samtlige 

medlemmer. 

  

§ 6 Bestyrelsens arbejde 

6.1 Bestyrelsens opgave er at fremme foreningens formål og fastsætte de 

overordnede rammer for Spejderne, herunder igangsætte projekter og indsatser, 

sikre finansiering og følge arbejdet. 

  

6.2 Bestyrelsen skal vise retning og føre tilsyn i overensstemmelse med 

rammeaftalen for foreningens virke. 

  



 

 

6.3 Bestyrelsen indstiller kontingent til generalforsamlingen 

  

6.4 Der føres referat af bestyrelsens møder. Referater af bestyrelsens møder er 

offentligt tilgængelige, medmindre bestyrelsen f.eks. af hensyn til at opnå finansiering 

fra fonde undtagelsesvist beslutter andet. 

  

6.5 Bestyrelsen vælger blandt bestyrelsens medlemmer to formænd for en to-årig 

periode. Formandskabet skal komme fra to korps, hvoraf det ene korps er medlem af 

WAGGGS og det andet af WOSM. 

  

6.6 Bestyrelsen tilstræber at træffe beslutning i enighed. 

  

6.7 Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når 3 ud af 5 korpsudpegede medlemmer er 

til stede, og når medlemmerne udpeget af Det Danske Spejderkorps og KFUM-

Spejderne i Danmark kan tilslutte sig beslutningerne. 

  

6.8 Bestyrelsen kan anerkende aktiviteter og arrangementer, der lever op til 

foreningens formål, og kan give tilladelse til at bruge brandet Spejderne. 

 

§7 Tegning og hæftelse 

7.1 Foreningen tegnes af en formand og to andre bestyrelsesmedlemmer i 

forening. Bestyrelsen kan meddele prokura. 

  

7.2 Der påhviler ikke foreningens medlemmer nogen hæftelse for de forpligtelser, 

der påhviler foreningen. 

  

§8 Budget og regnskab 

8.1 Foreningen udarbejder et selvstændigt regnskab. Regnskabet revideres af en 

statsautoriseret revisor og godkendes på generalforsamlingen. 

  

8.2 Foreningen udarbejder et budget for alle indtægter og udgifter forbundet med 

foreningens aktiviteter det kommende år. 

  

8.3 Foreningens regnskabsår løber fra 1. januar til 31. december. 

  

§9 Finansiering 

9.1 Foreningens medlemmer skal betale det af generalforsamlingen fastsatte 

kontingent. Bestyrelsen beslutter betalingstermin og -frister for betaling af 

kontingentet. 

  

§10 Brug af korpsenes ressourcer 



 

 

10.1 Foreningen kan indgå aftale med de enkelte korps om brug og anvendelse af 

aftaler og ressourcer. 

  

§11 Eksklusion 

11.1 Et korps kan ekskluderes fra foreningen såfremt korpset groft eller 

gentagende gange misligholder sine forpligtelser. En eksklusion skal vedtages af 

generalforsamlingen. 

  

§12 Udtræden 

12.1 Ønsker et korps at bringe sin tilknytning til foreningen til ophør, kan dette ske 

med mindst tre måneders varsel inden kalenderårets afslutning. Eventuelt betalt 

kontingent tilbagebetales ikke ved udtræden. 

  

§13 Opløsning af foreningen 

13.1 Opløsning af foreningen kan kun ske, når forslag herom vedtages af 

generalforsamlingen med 3/5 flertal af to på hinanden følgende generalforsamlinger. 

13.2 Foreningens midler og aktiver i øvrigt fordeles ved opløsning i forhold til det 

enkelte korps respektive størrelse opgjort efter det senest indberettede medlemstal til 

Dansk Ungdoms Fællesråd. 

  

§14 Underskrifter 

Således godkendt af de fem korps i forbindelse med stiftelse den 2.12.2015 af foreningen 

Spejderne. 

 

 

På vegne af:  

  

  

Det Danske Spejderkorps 

  

  

____________________________________________________________________ 

 

  

  

KFUM-Spejderne i Danmark 

  

  

____________________________________________________________________ 

 

  



 

 

  

De grønne pigespejdere 

  

  

____________________________________________________________________ 

 

  

  

Danske Baptisters Spejderkorps 

  

  

____________________________________________________________________ 

 

  

  

Dansk Spejderkorps Sydslesvig 

  

  

____________________________________________________________________ 

 


