
 
 

 
 

 

Kære bestyrelse. 

 

I løbet af 2020 har der været en proces i gang som skulle have resulteret i et sæt nye vedtægter på 

korpsrådsmødet, som afløser for det nuværende lovhæfte. Corona situationen har gjort det svært at diskutere 

forslaget ordentlig igennem, med den konsekvens at det forslag, som lige nu er fremlagt først kan blive 

behandlet ved næstkommende ordinære korpsrådsmøde. Indtil videre er det derfor lovhæftet som indeholder 

de regler og bestemmelser som alle enheder under Det Danske Spejderkorps skal rette sig efter. 

Forslaget til de nye vedtægter, indeholder en række ændringer som kan have betydning for hvordan en gruppe 

tilrettelægger sit bestyrelsesarbejde. På et gruppledermøde i november 2020 blev gruppelederne og 

divisionsledelsen enige om at der kommer en informations-indsats, målrettet bestyrelsesmedlemmer i 

grupperne, som har til formål at informere om det forslag som er fremlagt af Korpsledelsen og se på de 

specifikke ændringer som har en betydning for bestyrelsesarbejdet i en spejdergruppe. Vi ser på de følgende 

emner: 

Informationsmateriale, del 1 (kommer i starten af januar) 

❖ Bestyrelsens ansvar 

❖ Ledergruppens ansvar 

❖ Bestyrelsens sammensætning 

❖ Ledergruppens sammensætning 

 

Informationsmateriale, del 2 (kommer i starten af februar) 

❖ Gruppens organisation 

❖ Gruppens repræsentation i division og korps 

❖ Grupperådsmøde 

 

Forslaget er ikke blevet vedtaget, og der vil komme en række ændringsforslag. Der har været, og vil fortsat 

være debat om indholdet. Det er en god tradition i DDS at forslag som disse bliver diskuteret igennem 

ordentligt, inden de bliver sæt til afstemning. Hvornår en afstemning kan finde sted og hvad resultatet bliver 

kan vi ikke sige noget om her.  

Det er vigtigt for os at informere jer der har valgt at bruge jeres tid på det vigtige bestyrelsesarbejde i jeres 

gruppe. Vedtægterne/lovhæftet sætter rammerne, men det er den enkelte bestyrelse og den enkelte 

ledergruppe som giver indhold.  

Udover informationsmaterialet bliver dette også hovedemnet på det kommende GL/BE arrangement som 

finder sted den 23. marts. På nuværende tidspunkt kan vi ikke sige noget om hvordan vi afvikler GL/BE aften. 

Hvis omstændighederne tillader det, bliver det et fysisk møde, men det kan også blive en online begivenhed. 

 

Spejderhilsen fra 

Fred & Anders, 

Divisionschef Ravnsholt Division 

 


