
 
 

 
 

 

 

 

Det Danske Spejderkorps er del af et fantastisk fællesskab. Vi har en korpsledelse, divisioner, spejdercentre og 

rigtig mange spejdergrupper. Fælles for dem alle er at de hver især er en forening. I Danmark er der 

foreningsfrihed. Vores grundlov fastsætter at vi har ret til at danne foreninger i ethvert lovligt øjemed. 

❖ Definition 

En forening er en sammenslutning af personer, organisationer, institutioner, virksomheder ol., hvis formål er at 

dyrke, fremme eller beskytte fælles interesser. 

En forening er en juridisk person, hvilket betyder at en forening kan indgå aftaler og påtage sig forpligtelser på 

samme måde som personer eller virksomheder. En forenings øverste myndighed er oftest generalforsamlingen, 

hvor alle medlemmer kan deltage og stemme. Her vil alle medlemmer som udgangspunkt have en stemme 

hver. Ledelsen i en forening varetages – mellem generalforsamlinger – af en bestyrelse. 

I første informationspakke var der en definition af hvad bestyrelsesarbejdet er. Her indgår der at bestyrelsen 

skal sikre en forsvarlig organisation af gruppen. I denne pakke ser jeg nærmere på netop organisation af 

gruppen og gruppens måske vigtigste instrument: grupperådsmøde eller generalforsamlingen. Det er trods alt 

på dette møde hvor gruppens øverste myndighed er samlet. 

En forsvarlig organisation er meget mere end blot spørgsmålet om hvem der er juniorleder, miniassistent, 

kasserer eller hyttefar. En forsvarlig organisation handler også om at kunne håndtere de situationer som kan 

opstå i en gruppe. Hvad gør I, når der kommer en klage fra en bekymret mor om en leders adfærd? Hvordan 

reagerer I, når gruppen bliver omtalt negativ på sociale medier. Hvordan har I organiseret rekruttering af nye 

ledere eller bestyrelsesmedlemmer? Det er vigtige spørgsmål, som en bestyrelse skal have styr på. Det er 

nemmest at få styr på disse spørgsmål, når alt går godt i en gruppe. 

Det er dog ikke noget som du kan finde i hverken lovhæfte eller forslaget til nye vedtægter. Her bliver der dog 

et par ændringer i den måde en gruppe er organiseret på i forhold til bestyrelsen. 

 

 
❖ Grupperådet 

Lovhæftet beskriver grupperådet til at bestå af medlemmer og 

bestyrelsen. Her er der en ændring i forslaget til de nye vedtægter. 

Grupperådet vil fremover bestå af alle enhedens medlemmer. 

I en bestyrelse sidder der både medlemmer af gruppen og forældrerepræsentanter. Hvis der er 

forældrerepræsentanter som har børn i gruppen der er fyldt 15 eller som ikke har børn som medlemmer i 

gruppen, er disse personer ikke medlem af grupperådet og har dermed ikke længere stemmeret på 

grupperådsmødet. Når en spejder er fyldt 15, har han/hun selv stemmeret, og bliver ikke længere 

repræsenteret af sine forældre. Så hvis der f.eks. er en kasserer i gruppen som har et barn som er klanspejder 

på 17 år, så har kassereren ikke stemmeret på grupperådsmødet. En deltager på et rådsmøde kan maksimalt 

have én stemme. Hvis du f.eks. er både juniorleder og gruppeleder, har du stadig kun én stemme. Men hvis du 

repræsenterer dit barn som ikke er fyldt 15, kan du have flere stemmer.  

Lovhæfte §11 

Forslag kap. VII, §58, stk. 2 

 



 
 

 
 

Tager vi et eksempel på hvordan et grupperådsmøde kunne se ud, i en fiktiv gruppe, så kunne det være at 

følgende 11 personer er til stede på mødet 

1. Formand Astrid. Hun er mor til Celine, som er minispejder 

2. Gruppeleder Stig, som også er far til Bjørn, som er juniorspejder 

3. Kasserer Birgit. Hun er mor til Katrine som er klanspejder på 17 år. 

4. Thomas og Karin, som begge er ledere i gruppen og forældre til Gustav, Carl og Miriam, som er fordelt over 

mini og mikrogrenen 

5. Leder i bestyrelsen Michael som også er tropsleder 

6. Henrik, som har været leder i mange år. Han er ikke længere medlem i gruppen, men hjælper gruppen, 

både som hyttefar, og så laver han altid mad på gruppeturen, hvor han stadig har uniform på. 

7. Stine, som er datter til hyttefar Henrik. Stine er 15 år og tropsspejder 

8. Stines veninde Carla er også med. Carla er 14 år. 

9. Mathias, som kommer fra divisionsledelsen, og som til daglig er leder i en anden gruppe. 

10. Kurt, som er gift med formanden og far til Celine og som skal være dirigent på mødet. 

Hvem har stemmeret? 

1. Formand Astrid har stemmeret fordi hun repræsenterer Celine, som ikke er fyldt 15 endnu. Som formand 

er Astrid ikke selv medlem og hun har ikke selv stemmeret. 

2. Gruppeleder Stig har stemmeret fordi han selv er leder i gruppen. Hans søn Bjørn som har repræsenterer 

har også stemmeret og Stig har derfor 2 stemmer på mødet. 

3. Kasserer Birgit har ikke stemmeret. Det har hendes datter, men hun er ikke på mødet 

4. Thomas og Karin har hver én stemme. De repræsenterer også deres 3 børn og har de har dermed i alt 5 

stemmer. 

5. Lederen i bestyrelsen Michael har stemmeret. Han har én stemme, selvom han har flere funktioner. 

6. Henrik er ikke medlem af gruppen og har derfor ikke stemmeret 

7. Stine er fyldt 15 år, og har derfor stemmeret 

8. Carla er ikke fyldt 15 år, og har derfor ikke selv stemmeret. 

9. Mathias er ikke medlem af gruppen og har derfor ikke stemmeret 

10. Kurt har ikke stemmeret fordi formanden Astrid allerede repræsenterer Celine (se pkt. 1). Celine har kun 1 

stemme. 

De elleve personer har tilsammen 10 stemmer. Hvis et forslag bliver sæt til afstemning skal der 6 stemmer til 

for at stemme det igennem. Det er værd at bemærke at Thomas og Karin i dette eksempel sidder med 

halvdelen af alle stemmer. 

Når jeres gruppe forventer afstemninger er det en god idé at finde ud af hvor mange stemmeberettigede der er 

på mødet, inden noget sættes til afstemning. 

 
❖ Korpsrådsmedlemmer 

I lovhæftet står der at gruppens to korpsrådsmedlemmer vælges på 

grupperådsmødet blandt grupperådets medlemmer. I forslaget til de nye 

vedtægter er det ikke længere et anliggende for grupperådet, men 

bestyrelsens ansvar at udpege gruppens to korpsrådsmedlemmer senest 

den 30. juni. 

❖ Divisionsrådsmedlemmer 

I lovhæftet står der at gruppens fem divisionsrådsmedlemmer vælges på grupperådsmødet blandt 

grupperådets medlemmer. I forslaget til de nye vedtægter er antallet reduceret til to og det er bestyrelsens 

ansvar at udpege de to divisonsrådsmedlemmer senest den 29. februar. 

Lovhæfte §14, stk. 5 

Forslag kap. VII, §58, stk. 5-7 

 



 
 

 
 

Når det ikke længere er et anliggende på et grupperådsmøde, og det dermed er bestyrelsens ansvar at udpege 

gruppens repræsentanter i både division og korps, er det vigtigt at finde ud af hvordan I som bestyrelse finder 

frem til de rigtige kandidater. Det kunne f.eks. være at en klanleder skulle tale med klanen om der var nogen 

som gerne ville påtage sig denne funktion, og en gruppeleder kunne spørge ledergruppen. Kandidater kunne 

forelægges til bestyrelsen, som på basis af diversitet kan træffe et valg og udpege gruppens repræsentanter. 

 

 
Vi har allerede konstateret at der i forslaget til de nye vedtægter ikke længere skal vælges gruppens 

repræsentanter i division og korps. Men der er faktisk et par ekstra ændringer. Jeg vil prøve at synliggøre dem 

ved at stille dagsorden fra lovhæfte op sammen med dagsorden fra forslaget. Rækkefølgen er også lidt ændret. 

I tabellen tager jeg udgangspunkt i det nuværende lovhæfte. I midten står det tilsvarende punkt fra forslaget, 

og i højre del er ændringen beskrevet. 

Lovhæfte  Forslaget  Ændring 

a. Valg af dirigent og 
referent 

 a. Valg af dirigent og referent  Ingen ændringer 

b. Beretning fra 
bestyrelsen og 
ledergruppen med 
særlig fokus på, hvad 
gruppen har gjort for at 
fremme 
spejderarbejdets 
værdier og udvikling 

 b. Beretning fra bestyrelsen 
som minimum omfatter 

 Der er stadig en beretning, men 
minimumsindhold er specificeret 
anderledes, så der fremover skal 
fokuseres på udviklingsplanen og på 
de beslutninger som tidligere er 
truffet. 
Det er derfor ikke et punkt hvor der 
skal fortælles hvad gruppen har lavet 
i løbet af sidste år. 

 b.1. En opfølgning på arbejdet 
med den gældende 
udviklingsplan samt, 

 

 b.2. En opfølgning på arbejdet 
med beslutninger, som 
generalforsamlingen 
tidligere har truffet 

 

c. Fremlæggelse af 
årsregnskab for det 
foregående år til 
godkendelse 

 c. Fremlæggelse af årsregnskab 
for det foregående til 
godkendelse 

 Ingen ændringer 

d. Behandling af indkomne 
forslag 

 f. Behandling af indkomne 
forslag 

 Ingen ændringer 

e. Væsentlige beslutninger 
om gruppens fremtid, 
herunder 

     

e.1. Forelæggelse af 
gruppens udviklingsplan 
med 
hovedindsatsområder 
for indeværende år 

 g. Vedtagelse af udviklingsplan  Udviklingsplaner har fremover en 
horisont på fire år. Dette punkt skal 
derfor kun behandles hvert fjerde år. 

e.2. Beslutninger i øvrigt om 
gruppens udvikling, 
spejderarbejde m.v. 

    Bortfalder 

e.3. Vedtagelse af budget for 
indeværende år, 
herunder fastsættelse af 
medlemskontingent 

 d. Fremlæggelse af justeret 
budget for indeværende år 
samt budget for det 
kommende år til orientering 

 Der er kommet krav om at kunne 
præsentere et budgetår længere 
frem i tiden 

 e. Vedtagelse af kontingent for 
det kommende år 

 Er nu et punkt for sig og ser et år 
længere frem i tiden. Det betyder at 
en gruppe på grupperådsmødet 
2021 skal bestemme hvad 
kontingentet for 2022 bliver, og ikke 
kontingentet for indeværende år. 

f. Fastsættelse af antallet 
af 
bestyrelsesmedlemmer 

    Bortfalder, da det er fastlagt at der 
er minimum 3 og maksimum 12 
medlemmer. 



 
 

 
 

under hensyntagen til 
§14, stk. 5 

g. Valg til bestyrelsen, 
under hensyntagen til 
§14, stk. 4. af 

 h. Valg til bestyrelsen  Det er op til dirigenten at styre 
valghandlingen. På forhånd vides der 
hvilke poster der er på valg. 
Dirigenten styrer slagets gang. Der er 
ikke reserverede pladser til bestemte 
grupper, såsom unge. Formand og 
kasserer vælges stadig separat, men 
derefter vælges de øvrige 
medlemmer af bestyrelsen samlet. 
Gruppeleder(e) kan ikke vælges til 
bestyrelsen. 

g.1. bestyrelsesformand    

g.2. Kasserer    

g.3. Unge    

g.4. Ledere, herunder mindst 
en gruppeleder 

   

g.5. Forældre    

g.6. Evt. søkyndigt medlem 
jf. §22, stk. 2 

   

g.7. Suppleanter    

h. Valg af gruppens to 
medlemmer af 
korpsrådet 

    Bortfalder 

i. Valg af gruppens to 
medlemmer af 
divisionsrådet 

    Bortfalder 

j. Valg af revisor og evt. en 
revisorsuppleant. 

 i. Valg til revisor, jf. §70  Revisorsuppleant bortfalder 

k. Beretning fra større 
arrangementer tilknyttet 
gruppen, jf. §50 

    Ikke længere et krav på dagsorden, 
men gruppen kan selv udvide 
dagsorden med dette eller lign. 
Punkter. 

l. Eventuelt  j. Eventuelt  Ingen ændringer. 

 

Her er der behov for et par bemærkninger. Især om valget til bestyrelsen. Når formanden og kassereren er 

valgt blandt forældrerepræsentanter, vælges de øvrige medlemmer af bestyrelsen. Der er maksimalt 10 

pladser. Hvis der f.eks. er 10 ledere som opstiller og ingen andre, kan de betragte sig selv om valgt. Det er kun, 

når der er flere end 10 som stiller op at dirigenten skal indlede en egentlig valghandling hvor der tages højde 

for principperne om diversitet og habilitet. Skulle der f.eks. være 8 ledere, 2 unge og 4 forældre som stiller op 

til bestyrelsen, kan en dirigent minde grupperådet om – inden afstemningen – at det er vigtigt at alle 

grupperinger er repræsenteret. Når der så er afholdt valg, og udfaldet betyder at 6 ledere og 4 forældre har 

fået fleste stemmer, så kommer der ikke nogen unge i bestyrelsen. Der findes ikke reserverede pladser, til 

hverken et bestemt køn eller bestemte aldersgrupper. 

Såvel i lovhæfte som i forslaget til nye vedtægter er dagsorden en såkaldt minimumsdagsorden. Gruppen kan 

selv have yderligere punkter på mødet. De må dog ikke være i strid med vedtægterne. 

 

 
Nu har I fået 2 informationsbreve med information om bestyrelsesarbejdet generelt, og med fokus på forslaget 

til de nye vedtægter. Denne informationspakke danner grundlaget for et arrangement som bliver afholdt den 

23. marts. Til dette arrangement vil der være mulighed for at stille spørgsmål og debattere indhold. 

Ravnsholt Division er en division med stærke, velfungerende grupper. Det er ikke noget som kommer af sig 

selv, men kræver at vi hele tiden sørger for at følge med, og holde os opdateret, når rammerne omkring os 

bliver ændret. På den måde bliver vi ved med at være en division som er relevant, og som er attraktiv at være 

en del af. 


