Vedtægter for KFUM-Spejderne i Brørup,
Harald Blåtand Trop
Bestyrelsen er i vedtægterne for KFUM-Spejderne i Brørup,
Harald Blåtand Trop benævnt grupperåd.
§ 1. Navn og hjemsted.
Stk.1. Gruppens navn er KFUM-Spejderne i Brørup – Harald Blåtand Trop
Stk.2. Gruppen har hjemsted i Vejen Kommune.
§ 2 Gruppens formål.
Stk. 1. At tilbyde frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde efter folkeoplysningsloven.
Med udgangspunkt i spejderarbejdet og det forpligtende fællesskab at styrke folkeoplysningen og
dermed medlemmernes evne og lyst til at tage ansvar for eget liv og til at deltage aktivt og
engageret i samfundslivet.
Stk.2. At drive spejderarbejde i overensstemmelse med spejderloven og i overensstemmelse med
den internationale spejderbevægelses idé at oplære til selvstændighed, medansvar, demokratisk
livsholdning og mellemfolkelig forståelse.
Stk. 3. Med udgangspunkt i spejderarbejdet og gennem en målrettet indsats at stimulere børn og
unge fysisk, socialt, åndeligt, intellektuelt og følelsesmæssigt gennem aktiviteter og derved udvikle
børn og unge til ”hele” mennesker.
Stk.4. At stimulere børn og unges søgen mod den åndelige dimension i tilværelsen ved at give
dem et naturligt forhold til den kristne tro, og derigennem at lære at respektere andre menneskers
tro og søgen efter den åndelige dimension i tilværelsen.
Stk.5. I sin virksomhed at være almennyttig og åben for enhver, som tilslutter sig foreningens
formål.
§ 3. Gruppens drift.
Stk.1. Gruppens drift finansieres ved at medlemmerne betaler et af grupperådet fastsat kontingent.
Kontingentet opkræves forud for hvert halvår.
Stk.2. Et eventuelt overskud skal tilfalde KFUM-Spejderne i Brørup – Harald Blåtand Trop til
anvendelse inden for folkeoplysningslovens område.
§ 4. Medlemmer.
Stk.1. Man kan optages som medlem fra 6 års alderen. Ved optagelse af medlemmer under 17 år
skal der være givet tilladelse fra forældre eller værge.
Medlemskab er først gyldigt, når medlemmet har betalt kontingent.
Stk.2. Medlemmer under 17 år er udmeldt, såfremt det af barnets forældre eller værge skriftligt er
tilkendegivet den pågældende leder.
Medlemmer over 17 år er udmeldt, såfremt denne skriftlig tilkendegiver det.
Stk.3. Et medlem betragtes som udmeldt, når den pågældende ikke har betalt sit kontingent,
senest tre måneder efter, at der er rykket for det skriftligt. Grupperådet kan kræve at en eventuel
kontingentrestance skal betales før nyt medlemskab igen er gyldigt.
§ 5. Kontingent.
Stk.1. Kontingent for medlemmerne fastsættes af grupperådet.
§ 6. Generalforsamlingen
Stk.1. Generalforsamlingen er foreningens øverste ledelse.
Stk.2. Ordinær generalforsamling afholdes en gang årligt inden udgangen af februar måned.
Generalforsamling indkaldes med mindst 14 dages varsel.
I indkaldelsen skal det fremgå, at indsendelse af forslag kan ske indtil en uge før
generalforsamlingen.
Stk.3. Møde- og stemmeberettigede på generalforsamlingen er alle medlemmer over 17 år og
forældre til medlemmer, der ikke er fyldt 17 år, der senest ugedagen forinden har betalt forfalden
kontingent. Der er én stemme pr. medlem. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.
Stk.4. Generalforsamlingen skal mindst have følgende dagsorden;
1. Valg af dirigent.
2. Valg af referent
3. Grupperådets beretning ved grupperådsformanden
4. Fremlæggelse og godkendelse af regnskabet ved kasseren.
5. Valg af medlemmer til grupperådet.

6. Valg af suppleant til grupperådet
6. Valg af 2 revisorer.
7. Valg af 2 hytteudvalgsmedlemmer
8. Eventuelt.
Stk.5. Generalforsamlingen ledes af en dirigent, der vælges af forsamlingen.
Stk.6. Generalforsamlingen træffer sine beslutninger med simpelt flertal og ved håndsoprækning.
Skriftlig afstemning anvendes dog, når det begæres af blot én mødedeltager.
Ved personvalg, hvor der er foreslået flere end det antal, der skal vælges, foretages altid skriftlig
afstemning. Ved sådanne personvalg anvendes reglen om simpelt flertal. Ved stemmelighed
foretages omvalg. Ved fortsat stemmelighed foretages lodtrækning.
Stk. 7. Hytteudvalgsmedlemmer vælges for ét år af gangen. Hytteudvalgsmedlemmerne
repræsenterer KFUM Spejderne i Brørup – Harald Blåtand Trop i bestyrelsesudvalget for
Hytteudvalget. Hytteudvalget er øverste myndighed for Spejderhytten i Brørup, hvor KFUM
Spejderne i Brørup – Harald Blåtand Trop lejer lokaler til spejderarbejdet. Lokalerne lejes også af
DDS Brørup.
Stk. 8. Valg af kasserer foregår også på generalforsamlingen. Nyvalgt kasserer vælges for periode
efter eget valg – enten fastlagt eller på ubestemt tid. Såfremt/Når eksisterende kasserer ønsker at
stoppe, skal dette meddeles grupperådet med mindst 1 måneds varsel, før den ordinære
generalforsamling.
Stk.9. Ekstraordinær generalforsamling kan, med mindst 14 dages varsel indkaldes, når
grupperådet ønsker det, eller når mindst 10 % af generalforsamlingens stemmeberettigede
begærer det skriftligt, med angivelse af hvilke emner der ønskes behandlet.
§ 7. Grupperådets sammensætning.
Stk.1. Grupperådet bør, når dette er medlemsmæssigt muligt, bestå af følgende:
Grupperådsformand
Gruppeleder
Kasserer
2-5 forældrerepræsentanter
samt de af enhederne indvalgte ledere.
Man kan kun være forældrerepræsentant, så længe ens barn er medlem af gruppen og under 17
år, dog kan repræsentanten vælge at sidde hele sin valgte periode ud. Fratræder man sin post
inden den næste ordinære generalforsamling, vælges suppleanten til den pågældende post frem til
næste ordinære generalforsamling.
Ved valg til grupperådet opdeles generalforsamlingen i følgende valggruppe:
a. De tilstedeværende forældre til medlemmer, der ikke er fyldt 17 år, vælger 2-5 repræsentanter til
grupperådet. Valgbar er forældre til under 17-årige medlemmer i gruppen. Man vælges for 2 år af
gangen. Hvert år er halvdelen på valg.
b. Suppleant til grupperådet vælges for ét år af gangen
Stk. 2. Grupperådet består af de på generalforsamlingen valgte repræsentanter. Enhedsledere og assistenter kan inviteres til grupperådsmøderne uden stemmeret.
Stk. 3. Grupperådet leder KFUM-Spejderne i Brørup – Harald Blåtand Trop i overensstemmelse
med Love for KFUM-Spejderne i Danmark, nærværende vedtægter og generalforsamlingens
beslutninger.
Stk. 4. Ved førstkommende grupperådsmøde efter den ordinære generalforsamling konstituerer
grupperådet sig. Kassereren er ikke underlagt reglen om at skulle være forældre til et medlem
under 17 år. Alle tillidsposter gælder frem til næste generalforsamling. Grupperådsformand og
kasserer skal være myndige.
Stk. 5. Grupperådet er ansvarlig overfor Vejen kommune for anvendelse af det herfra modtagne
tilskud, for anviste lokaler m.v. og for regnskab og dokumentation for virksomheden.
Stk. 6. Grupperådet fastsætter selv sin forretningsorden.
Grupperådsmøde afholdes mindst tre gange årligt, og når grupperådsformanden finder det
fornødent, eller når blot et grupperådsmedlem kræver dette.
Stk. 7. Indkaldelse til grupperådsmøde sker skriftligt med mindst en uges varsel og med angivelse
af dagsorden.
Stk. 8. Der udarbejdes referat efter hvert grupperådsmøde, som underskrives af de
tilstedeværende på næste grupperådsmøde.
Stk. 9. Grupperådet træffer sine beslutninger ved simpelt stemmeflertal. Ved stemmelighed er
grupperådsformandens stemme udslagsgivende. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.
Stk. 10. Grupperådet er beslutningsdygtig, når grupperådsformanden eller gruppeleder, samt over
halvdelen af grupperådets medlemmer er tilstede.

Stk. 11. Grupperådet kan i det daglige arbejde vælge at lade sig supplere. Disse deltagere i
grupperådsarbejdet har ikke stemmeret.
Stk.12. Grupperådet indsender hvert år pr. 31. december en
anerkendelsesbegæring/medlemsopgørelse til KFUM-Spejderne i Danmark (Korpset)
Stk. 13. Gruppens daglige ledelse udgøres af gruppelederen, samt den under §7 stk. 3 valgte
grupperådsformand og gruppens kasserer.
§ 8. Gruppens opbygning
I Korpsets love §9 - §27 er der beskrivelser af gruppens forskellige funktioner og enheder.
Stk. 1. Grupperådet afgør, hvilke enheder der skal være i gruppen ud fra gruppens
medlemsgrundlag og muligheder i øvrigt. Gruppen bør bestå af flere enheder. For mange enheder
i forhold til antallet af medlemmer giver dog dårlig udnyttelse af lederressourcerne og forringer
kvaliteten i spejderarbejdet.
Hvis muligheden er til stede for flere ens enheder, kan grupperådet beslutte at oprette disse. Hvis
man fx har 40 ulve, kan man dele dem op i 2 flokke.
Antallet af enheder er fleksibelt, og det er vigtigt, at grupperådet til enhver tid sørger for, at gruppen
har det rigtige antal medlemmer og ledere. Hver enhed bør have mindst 3 ledere med en
kønsfordeling svarende til medlemmerne i enheden.
Grundlæggende bør en gruppe bestå af følgende enheder med følgende aldersopdeling:
- Bæverflok med bævere fra 0. og 1. klasse, opdelt i familier
- Ulveflok med ulve fra 2. – 4. klasse, opdelt i bander
- Juniortrop med juniorspejdere fra 5. – 6. klasse, opdelt i patruljer
- Spejdertrop med spejdere fra 7. - 8. klasse, opdelt i patruljer
- Seniorspejdere med seniorspejdere fra 9. klasse – 17 år, opdelt i patruljer
- Roverklan for de over 17årige, opdelt i sjak
Stk. 2. Intet medlem kan udelukkes af gruppen af andre ledere end gruppelederen. Dog kan
distriktschefen også foretage udelukkelse efter forudgående drøftelse med grupperådet.
En rover, der er medlem gennem et distrikt, kan udelukkes af distriktschefen.
Udelukkelser foretages under ansvar overfor de respektive råd, og kun når der er særlige grunde
hertil. Der skal så vidt muligt gives medlemmet mulighed for at blive hørt, inden en afgørelse om
udelukkelse træffes.
§9. Enheder
Stk. 1. Alle grupper bør organisere sig, som det til enhver tid er hensigtsmæssigt i relation til
størrelse, ressourcer og aldersfordeling.
Stk. 2. En gruppe kan bestå af en eller flere familiespejderenheder, bæverflokke, ulveflokke,
juniorspejdertroppe, spejdertroppe og seniorspejdertroppe.
En gruppe kan oprettes, hvor blot en af ovennævnte enheder er til stede. Endvidere kan en gruppe
have en eller flere roverklaner.
En gruppe bør dog bestå af mere end én enhed, idet der skal tilstræbes en aldersmæssig
spredning i gruppen.
Det kræver distriktsrådets godkendelse, hvis en gruppe vil oprette en enhed i et nyt område.
Stk. 3. Gruppen ledes under ansvar overfor grupperådet af en gruppeleder, der har en eller flere
gruppeassistenter til hjælp.
Stk. 4. Gruppestaben, som består af alle udnævnte ledere i gruppen, leder det daglige arbejde i
gruppen.
§ 10. Gruppelederen og gruppeassistenter
Stk. 1. Gruppelederen har ansvar for at lede gruppens arbejde, støtte og hjælpe enhederne,
herunder at:
• Anerkende den enkelte leders arbejde, gennemføre regelmæssige udviklingssamtaler og
motivere til deltagelse i relevant uddannelse.
• Styrke lederfællesskabet og sammenhængen mellem enhederne.
• Arbejde for at alle i gruppen har fokus på kvalitet i spejderarbejdet og sikre at flest mulige børn og
unge får tilbud om at blive spejdere.
• Planlægge og lede gruppestabens møder, hvor gruppens arbejde koordineres, og udvikles
• Varetage de daglige forretninger, herunder modtage henvendelser fra korps og distrikt og
reagere på disse.
• Understøtte det lokale samarbejde med fx kirken, skolen og øvrige spejderkorps.
• Give lederbrev til nye ledere, og sikre at de lever op til lederbrevets indhold
Gruppelederen udfører eller lader opgaverne udføre under ansvar overfor grupperådet.
Stk. 2. I samarbejde med gruppelederen skal de(n) valgte gruppeassistent(er) være med til at løse
opgaverne som anført i stk. 1.

§11. Ledere
Stk. 1. Ved ledere forstås: Familiespejderkoordinatorer, bæverassistenter, ulveassistenter,
juniortropassistenter, tropassistenter, seniortropassistenter, klanassistenter, bæverledere,
ulveledere, juniortropledere, trop ledere, seniortropledere, klanledere, gruppeassistenter,
gruppeledere, distriktsassistenter, distriktschefer, medlemmer af Hovedbestyrelsen og ledere med
særlige af Hovedbestyrelsen tildelte hverv.
Stk. 2. I alle enheder bør der udnævnes både mandlige og kvindelige ledere.
Stk. 3. Ingen ledere eller rovere over 15 år må have registreret en afgørelse i Det Centrale
Kriminalregister for overtrædelse af straffelovens § 210, § 222, jf. §§ 224 og 225, § 232 eller § 235,
hvis forholdet er begået mod et barn under 15 år. Samtykke, til at oplysningerne indhentes, skal
gives.
Stk. 4. En person, der ikke er medlem af korpset, og som har registreret en afgørelse i Det
Centrale Kriminalregister for overtrædelse af straffelovens § 210, § 222, § 222, jf. §§ 224 og 225, §
232 eller § 235, hvis forholdet er begået mod et barn under 15 år, må ikke benyttes som medhjælp
af en gruppe, et distrikt eller korpset. Samtykke til indhentelse af oplysninger skal gives af alle
medhjælpere, der ikke er medlemmer af korpset, med regelmæssig eller længerevarende kontakt
med børn under 15 år, jf. gruppens samværsregler og korpsets bestemmelse herom.
Stk. 5. Ansvaret for indhentelse af samtykke efter stk. 4 og 5 påhviler det respektive råd, jf.
korpsets bestemmelser herom.
Stk. 6. Forinden en leder udnævnes i en gruppe, skal lederen godkendes af grupperådet og have
modtaget korpsets lederbrev. Lederbrev tildeles efter en samtale med gruppelederen.
Stk. 7. En leder i en gruppe kan afskediges, når særlige grunde taler derfor, og når der er enighed
herom i grupperådet, der foretager afskedigelsen. Forinden afgørelse om afskedigelse træffes,
skal der så vidt muligt gives lederen mulighed for at fremkomme med en udtalelse, og afgørelsen
skal begrundes.
§ 12. Økonomi
Stk. 1. Midlerne til gruppens arbejde tilvejebringes gennem kontingent, tjente penge, gaver og
tilskud. Enhedslederne tilstræber at lære spejderne sund fornuft når det vedrører økonomi samt
hvordan man behandler udstyr/materiale.
Stk. 2. Gruppens regnskab, der føres af den valgte kasserer, revideres af de af
generalforsamlingen valgte revisorer.
Revisorerne og grupperådet kan når som helst forlange kassebeholdningen forevist.
Stk. 3. Kontingenter, der fastsættes af det pågældende grupperåd, skal betales præcist.
Grupperådet er forpligtet til at føre medlemslister, der til enhver tid skal være ajour, samt at
opkræve et kontingent to gange årligt af det enkelte medlem. Rover og ledere betaler kontingent
én gang årligt.
Stk. 4. Regnskabet følger kalenderåret. Den af landsmødet fastsatte korpsafgift for alle korpsets
medlemmer betales kvartalsvis forud.
§13. Budget, ansøgning, regnskab og revision.
Stk.1. Gruppens regnskabsår følger kalenderåret.
Stk.2. Grupperådet er ansvarlig overfor generalforsamlingen for budget samt regnskab.
Årsregnskabet skal underskrives af de tegningsberettigede medlemmer af grupperådet samt to
uvildige revisorer
Stk.3. Årsregnskabet skal opgøres, således som god regnskabsskik tilsiger og i overensstemmelse
med de i lovgivningen til enhver tid gældende krav.
Stk.4. Gruppens regnskab føres af kassereren, der tillige fører gruppens medlemsregister.
Stk.5. Gruppemødet vælger to revisorer for 1 år ad gangen. Begge skal være myndige og må ikke
være medlem af grupperådet. Årsregnskabet revideres af de valgte revisorer.
§ 14. Tegningsret.
Stk.1. Gruppen tegnes af grupperådsformanden, gruppelederen og kassereren for grupperådet i
forening.
§ 15. Hæftelse.
Stk.1. For de forpligtelser, der påhviler gruppen i øvrigt, hæftes alene med den, til enhver tid,
eksisterende formue.
Stk.2. Der påhviler ikke gruppens medlemmer nogen personlig hæftelse for de forpligtelser, der
påhviler gruppen.
Stk.3. Ifølge folkeoplysningslovens § 31. stk. 2 hæfter grupperådets medlemmer personligt for det
tilskud, som gruppen eller tilskudsmodtagerne har modtaget efter denne lov, hvis
tilbagebetalingskravet er opstået ved retsstridig handling eller undladelse, der kan tilregnes

pågældende som forsætlig eller uagtsom. Grupperådets medlemmer hæfter i øvrigt ikke personligt
for gruppens tilskud efter folkeoplysningsloven.
§ 16. Vedtægtsændringer.
Stk.1. Vedtægtsændringer skal godkendes af spejdermødet med 2/3 af de afgivne stemmer.
Stk.2. Vedtægtsændringer skal endvidere indsendes til Vejen Kommune for at sikre, at de til
stadighed opfylder lovgivningen
§ 17. Ophør.
Stk.1. Opløsning af gruppen kan kun finde sted med 2/3 flertal på to hinanden følgende
gruppemøder, hvoraf den ene skal være ordinær.
Stk.2. En gruppe er oprettet, når der er dannet grupperåd, og oprettelsen er godkendt af
Hovedbestyrelsen.
Stk. 3. Hvis en gruppe nedlægges, tilfalder dens materiel og øvrige formue det pågældende
distrikt. Grupperådet kan dog inden nedlæggelsen bestemme, at gruppens materiel og øvrige
formue skal tilfalde andet lokalt, kirkeligt børne- og ungdomsarbejde.
Stk 4. Hvis en gruppe nedlægges, skal dette meddeles Korpskontoret ved indsendelse af udskrift
af forhandlingsprotokol samt afsluttet, revideret regnskab.
Stk. 5. KFUM-Spejderne i Brørup – Harald Blåtand Trop forpligter sig hermed til at tilbagebetale
uforbrugte udloddede midler fra udlodningssteder (via Danske Spil), såfremt KFUM-Spejderne i
Brørup – Harald Blåtand trop nedlægges, idét udlodningsstedet (via Danske Spil) er forpligtet til at
indbetale afgift af gevinstgivende spilleautomater svarende til den returnerede udlodning
§ 18. Vedtægternes forhold til Love for KFUM-Spejderne i Danmark.
Der skal tages højde for de til enhver tid gældende Love for KFUM-Spejderne i Danmark. Ved tvist
mellem vedtægterne for KFUM-Spejderne i Brørup – Harald Blåtand Trop og love for
KFUM-Spejderne i Danmark, er love for KFUM-Spejderne i Danmark til enhver tid gældende.
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