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Forslag til  

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN SPEJDERNE  

KAPITEL I. NAVN OG HJEMSTED 

§ 1. Foreningens navn er “Spejderne”. Foreningen omtales i disse vedtægter som "Foreningen 

Spejderne". 

§ 2. Foreningen er landsdækkende, men har hjemsted i Københavns Kommune. 

KAPITEL II. FORENINGENS FORMÅL  

§ 3. Foreningen Spejdernes formål er:  

a. at skabe initiativer der gør børn og unge beredt til livet gennem fællesskab, friluftsliv og 

udfordringer,  

b. at sikre en entydig og kraftfuld organisering for udvikling, organisering og ledelse af de fælles 

aktiviteter og fortællinger, og  

c. at sikre at der kommunikeres stærke budskaber om spejderarbejde og de værdier der ligger bag 

det at være spejder i fremtidens Danmark.  

§ 4. Foreningen Spejderne skal i sit virke basere sig på spejdermetoden og på de grundlæggende værdier 

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

Movement (WOSM).  

§ 5. Foreningen er almennyttig i sit virke. Foreningen kan således ikke støtte enkeltpersoner eller enkelte 

korps. 

KAPITEL III. MEDLEMMER (KORPSENE) 

§ 6. Foreningen Spejderne er en forening af spejderkorps, der er selvstændige juridiske enheder 

(foreninger, selvejende institutioner m.v.). Enkeltpersoner kan ikke optages som medlemmer. 

Foreningen Spejdernes medlemmer omtales i disse vedtægter som "korps". 

Stk. 2 Foreningen Spejderne er en selvstændig forening, der er økonomisk og organisatorisk 

uafhængig af korpsene 

§ 7. Foreningen Spejderne er stiftet af 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. De fem stiftende spejderkorps er 

medlemmer fra stiftelsen. 

§ 8. Som medlemmer i Foreningen Spejderne kan (ud over de stiftende spejderkorps) optages 

spejderkorps i Danmark og Sydslesvig, der kan tilslutte sig formålsbestemmelsen i Kapitel II ovenfor.  

Stk. 2 Optagelse som medlem kan kun besluttes på Foreningen Spejdernes generalforsamling efter 

indstilling fra bestyrelsen. Generalforsamlingen beslutter om betingelserne i Stk. 1 er opfyldt. 

KAPITEL IV. FORENINGENS ORGANISATION OG VIRKE 

§ 9. Foreningen Spejderne ledes af generalforsamlingen (jf. Kapitel V nedenfor) og bestyrelsen (jf. Kapitel 

VI nedenfor). 
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§ 10. Foreningen Spejdernes virke fastlægges i en rammeaftale med korpsene.  

Stk. 2 Rammeaftalen indgås for perioder af 3 år. Perioden skal fremgå af rammeaftalen. En 

rammeaftale kan dog inden for en gyldighedsperiode erstattes af en ny rammeaftale. 

Stk. 3 Rammeaftalen skal ved indgåelse godkendes af Foreningen Spejdernes generalforsamling. 

KAPITEL V. GENERALFORSAMLINGEN 

§ 11. Generalforsamlingen er Foreningen Spejdernes højeste myndighed.  

§ 12. Generalforsamlingen består af én repræsentant fra hvert korps. Hvert korps har én stemme på 

generalforsamlingen. 

Stk. 2 Korpsene beslutter selv, hvem der udpeges som repræsentant til Foreningen Spejdernes 

generalforsamling. Korpsene skal senest ved generalforsamlingens begyndelse angive (med 

navn) hvem der er den stemmeberettigede repræsentant for korpset.  

Stk. 3 Korpsene kan lade andre repræsentanter deltage på generalforsamlingen med taleret. 

§ 13. Generalforsamling indkaldes af bestyrelsen med mindst 4 ugers varsel ved skriftlig meddelelse til 

korpsene med angivelse af dagsorden. 

§ 14. Generalforsamlingen ledes af en dirigent, der ikke må være medlem af bestyrelsen. Dirigenten 

træffer alle beslutninger om afvikling af generalforsamlingen, medmindre andet fremgår af disse 

vedtægter.  

Ordinær generalforsamling 

§ 15. Ordinær generalforsamling afholdes én gang årligt.  

§ 16. Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde følgende punkter:  

a. Valg af dirigent og referent 

b. Beretning fra bestyrelsen til godkendelse  

c. Regnskab til godkendelse 

d. Rammeaftale til godkendelse 

e. Behandling af indkomne forslag  

f. Budget for det kommende år til orientering  

g. Fastlæggelse af kontingent for det kommende regnskabsår  

h. Præsentation af bestyrelsesmedlemmer i Foreningen Spejderne, der er udpeget af korpsene  

i. Valg af revisor  

j. Eventuelt  

Ekstraordinær generalforsamling  

§ 17. Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen beslutter det eller efter skriftlig 

anmodning fra mindst 2 korps. Beslutningen eller anmodningen skal angive hvilke punkter, der skal 

behandles på den ekstraordinære generalforsamling.  
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§ 18. Hvis ekstraordinær generalforsamling sker på anmodning af korps (jf. § 17 ovenfor) skal bestyrelsen 

indkalde til ekstraordinær generalforsamling senest 2 uger efter modtagelse af anmodningen, og 

generalforsamlingen skal afholdes senest seks uger efter modtagelse af anmodningen. Hvis 

ekstraordinær generalforsamling sker efter bestyrelsens beslutning, skal beslutningen angive 

tidspunktet for afholdelse. § 13 ovenfor finder tilsvarende anvendelse for indkaldelse til 

ekstraordinær generalforsamling. 

Forslag og beslutninger 

§ 19. Forslag, der ønskes behandlet på en generalforsamling, skal være bestyrelsen i hænde senest 14 

dage før generalforsamlingen og udsendes til generalforsamlingen snarest derefter. 

§ 20. Beslutninger på generalforsamlingen træffes med simpelt flertal, medmindre andet fremgår af disse 

vedtægter.  

Stk. 2 Beslutninger kan dog i alle tilfælde kun træffes, hvis Det Danske Spejderkorps og KFUM-

Spejderne i Danmark er repræsenteret på den besluttende generalforsamling og begge 

stemmer for den pågældende beslutning.  

Stk. 3 Afstemninger sker ved håndsoprækning (åben afstemning). Skriftlig afstemning (hemmelig 

afstemning) anvendes dog, når én stemmeberettiget mødedeltager anmoder om det eller 

dirigenten beslutter det. Ved skriftlig afstemning skal dirigenten sikre, at Stk. 2 ovenfor 

efterleves. 

Stk. 4 Der kan ikke stemmes ved fuldmagt. 

Digital generalforsamling 

§ 21. Bestyrelsen kan beslutte, at en generalforsamling skal afholdes som fuldstændig eller delvis digital 

generalforsamling.  

Stk. 2 Beslutning om fuldstændig eller delvist digital generalforsamling træffes inden indkaldelse. 

Bestyrelsen kan dog efter indkaldelsen og indtil 1 uge inden generalforsamlingen træffe 

beslutning om at overgå til fuldstændig eller delvis digital generalforsamling, selvom dette 

ikke var meddelt ved indkaldelsen.  

Stk. 3 Ved afholdelse af delvis eller fuldstændig digital generalforsamling påhviler det bestyrelsen 

at træffe de nødvendige tekniske foranstaltninger til sikring af korpsenes deltagelse i 

debatter og afstemninger, samt til sikring af andre taleberettigedes mulighed for at deltage 

og give deres synspunkter til kende. 

KAPITEL VI. BESTYRELSEN 

§ 22. Foreningen Spejdernes ledes af en bestyrelse, der varetager den overordnede og strategiske ledelse 

inden for rammerne af den indgåede og godkendte rammeaftale, jf. § 10 ovenfor.  

Bestyrelsens sammensætning 

§ 23. Bestyrelsen består af 1-2 medlemmer udpeget af hvert korps. 

Stk. 2 Bestyrelsesmedlemmer skal være spejderchef eller tilsvarende (øverste demokratisk valgte 

ledelse) i det udpegende korps. 

Stk. 3 Hvert korps har én stemme i bestyrelsen, uanset om korpset har udpeget et eller to 

bestyrelsesmedlemmer. 
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Stk. 4 De korpsudpegede medlemmer kan derudover indsupplere op til fire yderligere 

bestyrelsesmedlemmer, hvis rolle og mandat er nærmere beskrevet i bestyrelsens 

forretningsorden.  

§ 24. Hvert korps udpeger sine bestyrelsesmedlemmer senest 14 dage inden den ordinære 

generalforsamling og skal meddele udpegningen skriftligt til den siddende bestyrelse i Foreningen 

Spejderne. Udpegningen er gældende for 1 år (til næste ordinære generalforsamling).  

Stk. 2 Hvis der udpeges mere end ét bestyrelsesmedlem for et korps, skal korpset ved udpegningen 

angive hvilket af de udpegede bestyrelsesmedlemmer der har stemmeret.  

Stk. 3 Hvis et udpeget bestyrelsesmedlem i løbet af en udpegningsperiode ikke længere opfylder 

betingelserne i § 23, Stk. 2 ovenfor, eller af anden grund får varigt forfald, skal det 

udpegende korps inden for 14 dage for den resterende periode udpege et nyt 

bestyrelsesmedlem, eller kan beslutte - hvis der i forvejen var udpeget 2 

bestyrelsesmedlemmer - at lade det tilbageværende bestyrelsesmedlem være udpeget 

alene. 

§ 25. Bestyrelsen vælger blandt bestyrelsens medlemmer to formænd for hver valgperiode. De to 

formænd skal komme fra to forskellige korps, hvoraf det ene korps er medlem af WAGGGS og det 

andet er medlem af WOSM. 

Bestyrelsens ansvar og opgaver 

§ 26. Bestyrelsen har over for generalforsamlingen det overordnede ansvar for:  

a. at vise retning og føre tilsyn i overensstemmelse med rammeaftalen for Foreningen Spejdernes 

virke; 

b. at igangsætte projekter og indsatser, sikre finansiering og følge arbejdet; 

c. at sikre eksekvering af og opfølgning på igangværende projekter, samarbejder eller partnerskaber, 

som Foreningen Spejderne deltager eller indgår i; 

d. at anerkende aktiviteter og arrangementer, der lever op til Foreningen Spejdernes formål, og give 

tilladelse til at bruge brandet "Spejderne".  

e. at fastlægge rammerne for Foreningen Spejdernes øvrige organisationsstruktur, herunder brugen 

af frivillige/støttefunktioner til at varetage foreningens arbejde; 

f. at fastlægge rammerne for en eventuel sekretariatsfunktion, samt at føre tilsyn med denne; 

g. Foreningen Spejdernes økonomi, herunder budgettering, løbende kontrol og regnskabsaflæggelse: 

h. indkaldelse og afvikling af generalforsamlinger og opfølgning på beslutninger fra 

generalforsamlingerne; 

i. transparens og kommunikation omkring Foreningen Spejdernes beslutninger og virke, herunder 

udarbejdelse af tilgængelige referater mv.; 

j. at aktiviteter tilrettelægges og gennemføres sikkerhedsmæssigt forsvarligt; samt 

k. at Foreningen Spejdernes vedtægter og lovgivningens almindelige regler overholdes. 

Bestyrelsen tilstræber at træffe beslutning i enighed. Bestyrelsen skal fastsætte en forretningsorden, der 

blandt andet fastlægger reglerne for bestyrelsens beslutninger og bestyrelsens øvrige ledelsesstruktur. 

Stk. 2 Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når tre ud af fem korps’ udpegede medlemmer er til stede 

og når medlemmerne udpeget af Det Danske Spejderkorps og KFUM-Spejderne i Danmark 

kan tilslutte sig beslutningen. 
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§ 27. Der føres referat af bestyrelsens møder. Referater af bestyrelsens møder skal gøres offentligt 

tilgængelige. Bestyrelsen kan undtagelsesvist beslutte, at hele eller dele af enkelte referater ikke skal 

offentliggøres, eksempelvis af hensyn til interne forhold hos et korps, til at opnå finansiering fra 

fonde eller af hensyn til person- eller personalemæssige forhold. 

KAPITEL VII. ØKONOMI  

Budget og regnskab 

§ 28. Foreningen Spejdernes udarbejder et selvstændigt regnskab.  

Stk. 2 Foreningens regnskabsår følger kalenderåret.  

Stk. 3 Regnskabet revideres af en generalforsamlingsvalgt statsautoriseret revisor og godkendes på 

generalforsamlingen.  

§ 29. Bestyrelsen udarbejder et budget for alle indtægter og udgifter forbundet med Foreningen 

Spejdernes aktiviteter det kommende år.  

Kontingent og finansiering 

§ 30. Korpsene skal betale et kontingent, der fastsættes af generalforsamlingen.  

Stk. 2 Bestyrelsen beslutter betalingstermin og -frister for betaling af kontingentet.  

Stk. 3 Ved optagelse som medlem betales fuldt kontingent for det år optagelsen sker. Ved 

udmelding eller eksklusion sker der ikke forholdsmæssig tilbagebetaling af kontingent. 

Tegningsregler og hæftelse  

§ 31. Foreningen Spejderne tegnes juridisk og økonomisk af en bestyrelsesformand og mindst to andre 

menige bestyrelsesmedlemmer i forening.  

Stk. 2 Ved optagelse af lån og ved salg eller pantsætning af fast ejendom tegnes Foreningen 

Spejderne dog af den samlede bestyrelse.  

Stk. 3 Hvis en af bestyrelsesformændene er umyndig, er det alene den myndige 

bestyrelsesformand, der kan udøve tegningsretten. Er ingen af formændene myndige, 

udpeger bestyrelsen en myndig særligt tegningsberettiget iblandt bestyrelsens medlemmer. 

De øvrige bestyrelsesmedlemmer, der udøver tegningsretten skal ligeledes være myndige. Er 

ingen af bestyrelsens medlemmer myndige, udpeger bestyrelsen en myndig person som 

særligt tegningsberettiget. 

§ 32. De tegningsberettigede, jf. § 31 ovenfor er bemyndigede til via fuldmagt: 

a) at udpege en eller flere personer til enten alene eller i fællesskab at tegne enheden i 

økonomiske anliggender; og 

b) at udpege en eller flere personer til enten alene eller i fællesskab at kunne disponere over 

enhedens konti og depoter via elektroniske bankprodukter samt indgå aftaler herom. 

Stk. 2 En fuldmagt skal være tidsbegrænset eller begrænset til bestemte formål eller handlinger.  

§ 33. Der påhviler ikke korpsene nogen hæftelse for de forpligtelser, der påhviler Foreningen Spejderne.  
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KAPITEL VIII. EKSKLUSION  

§ 34. Et korps kan ekskluderes fra Foreningen Spejderne såfremt korpset groft eller gentagende gange 

misligholder sine forpligtelser overfor Foreningen Spejderne eller modarbejder Foreningen 

Spejdernes formål eller virke. 

Stk. 2 En eksklusion skal vedtages af generalforsamlingen efter reglerne om generalforsamlingens 

beslutninger. Det korps der søges ekskluderet, har ikke stemmeret ved beslutningen. § 20, 

Stk. 2 finder tilsvarende anvendelse. 

KAPITEL IX. VEDTÆGTSÆNDRINGER  

§ 35. Ændringer i Foreningen Spejdernes vedtægter kan kun ske, når forslag herom vedtages af 

generalforsamlingen med mindst 3/5 af stemmerne fra samtlige korps. § 20, Stk. 2 finder tilsvarende 

anvendelse. 

Stk. 2 Vedtægtsændringerne træder i kraft med virkning fra afslutningen af den generalforsamling, 

de vedtages på, medmindre andet fremgår af beslutningen.  

KAPITEL X. OPLØSNING  

§ 36. Opløsning af Foreningen Spejderne kan kun ske, når forslag herom vedtages af generalforsamlingen 

med 3/5 flertal af de tilstedeværende af to på hinanden følgende generalforsamlinger. § 20, Stk. 2 

finder tilsvarende anvendelse. 

Stk. 2 En beslutning om opløsning skal omfatte beslutning om anvendelse eller fordeling af 

Foreningen Spejdernes formue. Anvendelse eller fordeling skal ske i overensstemmelse med 

formålsbestemmelsen i Kapitel II ovenfor.  

Stk. 3 Træffes der ikke beslutning om fuldstændig anvendelse eller fordeling skal resterende midler 

og aktiver i øvrigt fordeles i forhold til det enkelte medlems respektive størrelse opgjort efter 

det senest indberettede medlemstal til Dansk Ungdoms Fællesråd.  


