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§§ 1. 

1.  Organisationens navn er  

“Det Danske Spejderkorps”. 

§ 2. 

1.  Det Danske Spejderkorps er en børne- og 

ungdomsorganisation, som arbejder efter den 

internationale spejderbevægelses grundlæggende 

idé. Korpsets pigespejdervirksomhed er gennem 

Pigespejdernes Fællesråd Danmark tilknyttet The 

World Association of Girl Guides and Girl Scouts 

(WAGGGS), og dets drengespejdervirksomhed er 

gennem Fællesrådet for Danmarks Drengespej-

dere tilknyttet The World Organization of the Scout 

Movement (WOSM). 

Formål

§ 3. 

1.  Det Danske Spejderkorps har til formål at udvikle 

børn og unge til vågne, selvstændige mennesker, 

der er villige til efter bedste evne at påtage sig et 

medmenneskeligt ansvar i det danske samfund og 

ude i verden. 

§ 4.

1.  Som medlemmer kan korpset optage børn, unge 

og voksne, som vil love at holde spejderloven.

2.   Spejderloven 

Den, der er med i spejdernes fællesskab, gør sit 

bedste for 

 - at finde sin egen tro og have respekt for andres 

- at værne om naturen 

- at være en god kammerat 

- at være hensynsfuld og hjælpe andre 

- at være til at stole på 

- at høre andres meninger og danne sine egne 

- at tage medansvar i familie og samfund

3.  Spejderløftet 

Jeg lover at holde spejderloven.

§ 5. 

1.  Korpset og de enkelte afdelinger tager ikke stilling i 

partipolitiske anliggender. Derimod forventes det, at 

korpsets voksne medlemmer personligt tager stilling 

i samfundsmæssige, etiske og religiøse spørgsmål. 

§ 6. Arbejdsgrundlag 

1.  Det Danske Spejderkorps søger at skabe et spæn-

dende og udviklende miljø for børn og unge. 

2.  Gennem gruppevirksomhed søger korpset at 

fremme samarbejdsevne og arbejdsglæde. Ved 

at give spejderne lejlighed til at dyrke friluftsliv 

ønsker man at give dem kendskab til naturen og 

lyst til at værne den. Gennem teoretisk og praktisk 

arbejdsstof søger man at opøve færdigheder, som 

både spejderne og deres medmennesker kan 

have glæde af. 

3.  Korpset søger endvidere at give spejderne sam-

fundsforståelse og viden om Danmark. Gennem 

korpsets tilknytning til den internationale spej-

derbevægelse gives der spejderne mulighed for 

kontakt med andre landes ungdom, natur og kultur. 

§ 7. Organisation 

1.  Det Danske Spejderkorps er en landsorganisation 

af børn og unge inddelt i divisioner og grupper. 

2. Korpsrådet er korpsets øverste myndighed. 

3.  Korpsledelsen varetager under ansvar over for 

Korpsrådet ledelsen af korpset. 

4.  Reglerne om korpsets organisation fastsættes i 

lovene. 

§ 8. Ændring af grundloven 

1.  Beslutning om ændring af denne grundlov, korpsets 

ophævelse eller sammenslutning med en anden 

organisation kan kun ske, når forslag herom ved-

tages af Korpsrådet med 2/3 majoritet, og når 2/3 

af Korpsrådets stemmetal er repræsenteret. Er 2/3 

af stemmetallet ikke repræsenteret, men forslaget 

er vedtaget af 2/3 af de tilstedeværende stemmer, 

sammenkaldes snarest til et nyt korpsrådsmøde, på 

hvilket den omhandlede beslutning kan vedtages 

med 2/3 majoritet af de tilstedeværende stemmer, 

uden hensyn til hvor stor en del af Korpsrådets 

stemmetal, der er repræsenteret. 

2.  I tilfælde af, at Det Danske Spejderkorps ophæves, 

skal dets formue tilfalde almennyttige formål, som 

er beslægtet med korpsets formål. 

§ 9. Ikrafttræden 

1.  Denne grundlov træder i kraft den  

14. november 2010. 

2.  Grundloven er vedtaget på korpsrådsmødet i Det 

Danske Spejderkorps den 16. april 1972 og Det 

Danske Pigespejderkorps den 23. april 1972.  

Ændret på korpsrådsmøder november 1973,  

november 1983, november 1985, november 1989 

og november 2010. 

Grundlov

GRUNDLOV
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Love for  
Det Danske 
Spejderkorps
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§ 1. Generelt om lige muligheder

1.  Det Danske Spejderkorps har til hensigt at give alle 

børn og unge – uanset f.eks. køn, religion, kulturel 

og social baggrund – lige muligheder for at udnytte 

deres evner, at lade dem opleve ligeværdighed og at 

lære dem at respektere hinanden. 

2.  For at kunne opfylde ovenstående tilstræber Det 

Danske Spejderkorps mangfoldighed og lige mulig-

heder for alle. 

3.  Ledelsesfunktioner bør varetages ligeværdigt af to 

personer, der supplerer hinanden og fremmer lige 

muligheder jf. § 1, stk. 2, herunder især lige mulighe-

der for køn og for unge (princippet om dobbeltsæt-

ning).

4.  Bestyrelser, ledelser, udvalg og arbejdsgrupper bør 

sammensættes med højst 2/3 af det ene køn. Målet 

er ligelig repræsentation af mænd og kvinder (prin-

cippet om 2/3). 

5.  Det lokale program bør tilrettelægges og gennemfø-

res af en ledergruppe som fremmer lige muligheder 

for alle jf. § 1, stk. 2, herunder især lige muligheder for 

køn og for unge. 

§ 2. 6-års princippet

1.  Det Danske Spejderkorps er en organisation under 

fortsat udvikling, hvor børn, unge og voksne til 

stadighed skal have nye udfordringer. Medlemmer 

af korpsets bestyrelser, ledelser og udvalg bør derfor 

jævnligt og mindst hvert 6. år skifte funktion (princippet 

om seks år).

§ 3. Myndighed

1.  Et flertal af medlemmerne i alle bestyrelser og ledelser, 

dog ikke afdelingsledelser, i korpset og i hver af korp-

sets enheder skal være myndige.

2.  Bestyrelsesformænd, kasserere, gruppeledere, afde-

lingsledere, divisionschefer, centerledere, arrangement-

sledere og spejderchefer skal være myndige.

3.  I grupper kan gruppens bestyrelse dog i enkeltstående 

tilfælde godkende, at medlemmer af Det Danske Spej-

derkorps, som er fyldt 15 år, (men ikke er fyldt 18 år), ud-

peges som afdelingsledere. Hvis gruppens bestyrelse 

udpeger en leder under 18 år, fører gruppelederen tilsyn 

med arbejdet i den pågældende afdeling, og arbejdet i 

afdelingen udføres under gruppelederens ansvar. 

§ 4. Habilitet og familieskab

1.   I alle korpsets bestyrelser og ledelser, dog ikke 

afdelingsledelser og i hver af korpsets enheder skal 

det være en kreds af formelt og reelt uafhængige 

personer, der træffer økonomisk og juridisk bindende 

dispositioner. Et flertal af medlemmerne af bestyrelser 

og ledelser, dog ikke afdelingsledelser, skal være 

formelt og reelt uafhængige personer. Disse personer 

må således ikke være i nær familie med hinanden. 

Enhedens bestyrelsesformand, kasserer og ansvar-

lige leder (gruppeleder, divisionschef, centerleder, 

arrangementsleder) skal være formelt og reelt 

uafhængige personer. Disse personer må ikke være i 

nær familie med hinanden.

2.  Ved nær familie forstås forældre, søskende, sviger-

inder, svogre, søskendebørn, svigerforældre, sviger-

børn, ægtefælle, samlivsfælle, børn, herunder også 

børn af ægtefælle eller samlivsfælle.

3.  Revisorer og revisorsuppleanter skal være formelt og 

reelt uafhængige af ledelse og bestyrelse.

4.  Et divisionsledelsesmedlem eller korpsledelsesmed-

lem kan ikke medvirke ved beslutninger i forhold til 

andre enheder, som vedkommende selv er tilknyttet.

§ 5. Betingelser for medlemskab 

1.  Som medlemmer kan korpset optage børn, unge og 

voksne, som vil love at holde spejderloven.

2.  Alle medlemmer skal ved indmeldelsen skriftligt 

bekræfte deres medlemskab. Hvis medlemmet ikke 

er myndigt, skal indmeldelsen bekræftes af medlem-

mets værge.

3.  Alle medlemmer betaler et personligt kontingent til 

deres gruppe, den lokale division, et anerkendt cen-

ter, et anerkendt arrangement eller direkte til korpset. 

Kontingentet skal årligt mindst udgøre det beløb, 

som er nødvendigt for at opnå økonomisk støtte fra 

tipsmidlerne.

§ 6. Ledere og hjælpere

1.  Følgende er ledere i Det Danske Spejderkorps 

a. afdelingsledere og -assistenter 

b. gruppeledere og -assistenter 

c. divisionsledelsesmedlemmer og -assistenter 

d. centerledere og -assistenter  

e. arrangementsledere og -assistenter  

Overordnede   
principper

I
OVERORDNEDE PRINCIPPER
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I
OVERORDNEDE PRINCIPPER

f. medlemmer af udvalg nedsat af korpsledelsen  

g. medlemmer af korpsledelsen

2.  Følgende er hjælpere i Det Danske Spejderkorps 

a.  personer tilknyttet et specifikt arrangement eller 

begivenhed uden ledelsesansvar for arrangemen-

tet eller begivenheden

 b.  personer tilknyttet en specifik enhed uden ledel-

sesansvar i enheden

 

§ 6a Godkendelse af ledere og hjælpere

1.  Enhedens bestyrelse kan godkende medlemmer af 

Det Danske Spejderkorps, som er 15 år eller derover, 

til ledere. 

2.  Enhedens bestyrelse kan godkende personer, som 

er 15 år eller derover, til hjælpere i enheden.

3.  Bestyrelsen skal inden godkendelsen af en leder 

eller en hjælper sikre at de medlemmer der berøres 

direkte høres.

4.  Såfremt en enhed ikke har en bestyrelse, godkendes 

ledere og hjælpere af enhedens tegningsberet-

tigede.

5.  En person kan ikke være leder i en enhed, hvis 

personen samtidig er formand, kasserer eller revisor i 

samme enhed jf. § 4, stk. 1.

 

§ 6b Krav til ledere og hjælpere

1.  Ledere skal påtage sig et ansvar for spejderarbejdet 

og underskrive korpsets ledererklæring samt give 

tilladelse til indhentning af børneattest jf. § 7. 

2.  Alle ledere forpligter sig til at erhverve og til stadig-

hed at udvikle fornødne færdigheder og viden.

3.  Hjælpere skal underskrive korpsets hjælpererklæ-

ring samt give tilladelse til indhentning af børneattest 

jf. § 7.

4.  Korpsledelsen fastsætter indhold af ledererklæring 

og hjælpererklæring.

§ 7. Børneattester

1.  Ledere, hjælpere og andre, der regelmæssigt eller 

for en længere periode har tilknytning til medlemmer 

under 18 år, skal tillade, at korpset indhenter børneat-

test fra Det Centrale Kriminalregister.

2.  De i stk. 1. nævnte personer skal have en ren børne-

attest.

3.  Ansvaret for at indhente børneattest påhviler besty-

relsen for den enhed, som personen er tilknyttet, eller 

såfremt enheden ikke har en bestyrelse enhedens 

tegningsberettigede personer.

4.  Korpsledelsen fastsætter procedure og retningslinjer 

for indhentelse af børneattest.

§ 8. Rådsmøder

1.  Det Danske Spejderkorps bygger på medbestemmel-

se og ansvar gennem et repræsentativt valgsystem. 

Såvel medlemmer, herunder ledere, som forældre har 

indflydelse.

2.  For at sikre reel indflydelse og deraf følgende ansvar 

har hver i mødet deltagende stemmeberettigede 

kun én stemme, uanset om vedkommende har flere 

funktioner, der giver stemmeret.

3.  Hvis en person er forhindret i at møde, kan vedkom-

mende repræsenteres ved en suppleant, der så ud-

øver den pågældendes stemmeret. Hver suppleant 

kan kun repræsentere én stemme. 

4.  Beslutninger

 a.   kan kun træffes om de forslag, der fremgår af den 

udsendte dagsorden,

 b.  træffes ved almindelig stemmeflerhed, dvs. at der 

ved optælling af stemmer skal være afgivet flest 

stemmer for et forslag, for at det kan vedtages. 

Ved ændringer af korpsets grundlov gælder der 

dog særlige regler, jf. grundlovens § 8.

 c.  træffes ved skriftlig afstemning, når dirigenten 

beslutter det. Ved valg, hvor der er mere end 

én kandidat til den pågældende funktion, skal 

afstemning altid være skriftlig.

5.  Såfremt den valgte revisor får varigt forfald og der 

ikke er valgt en revisorsuppleant eller både revisor 

og revisorsuppleant får varigt forfald indkaldes til 

ekstraordinært rådsmøde for valg af revisor og even-

tuelt revisorsuppleant. 

6.  Hvor der i disse love er angivet, at der skal gives 

meddelelse, eller at indkaldelser, beskeder, mate-

riale, bilag eller andet skal sendes eller udsendes, 

kan udsendelse ske med post, elektronisk post, og/

eller ved hjælp af et fælles elektronisk medie, som 

modtagerne har adgang til. Mødemateriale til korps-

rådsmøde, herunder regnskab, budget, indkomne 

forslag m.v. skal dog udsendes via post jf. § 35 stk. 4, 

dog ikke til medlemmer der har tilkendegivet, at de 

ikke ønsker udsendelse som fysisk post.

§ 8a Enheder i Det Danske Spejderkorps

1.  Enheder i Det Danske Spejderkorps er grupper, 

divisioner, anerkendte spejdercentre og anerkendte 

arrangementer.

FOTO: FREDERIK HELLER
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§
II 

GRUPPEN

§ 9. Gruppens sammensætning 

1.  En gruppe kan inddele spejderarbejdet for børn og 

unge i en eller flere afdelinger.

2.  Grupperådet beslutter efter indstilling fra bestyrelsen 

hvilke afdelinger, gruppen inddeles i. 

§ 10. Gruppens organisering

1.  Grupperådet er gruppens øverste myndighed, 

jf. § 11.

2.  Gruppens bestyrelse, i det følgende benævnt besty-

relsen, har over for grupperådet det overordnede 

ansvar for gruppens virke, jf. § 16.

3.  Ledergruppen planlægger og leder det daglige 

arbejde for gruppens medlemmer under ansvar over 

for bestyrelsen, jf. § 17.

§ 11. Grupperådet

1.  Grupperådet, som er gruppens øverste myndighed, 

består af:  

a. medlemmer, der er fyldt 15 år 

b. forældre til medlemmer under 18 år  

c. bestyrelsen. 

2.  Alle gruppens medlemmer samt bestyrelsens 

medlemmer har stemmeret ved grupperådsmø-

det. Når et medlem ikke er fyldt 15 år, udøver én af 

medlemmets forældre eller værger stemmeretten 

på vegne af medlemmet. Når et medlem er fyldt 15, 

men endnu ikke 18 år, udøver én af medlemmets 

forældre eller værger stemmeretten på vegne af 

medlemmet, såfremt medlemmet ikke selv deltager 

på grupperådsmødet. Opstår der uenighed mellem 

forældre/værger om hvilken forælder eller værge 

der skal varetage et medlems stemmeret, afgøres 

dette af bestyrelsesformanden eller en gruppeleder 

ved simpel lodtrækning. Afgivning af stemmer kan 

kun ske ved personligt fremmøde.

§ 12. Grupperådsmøde

1.  Alle interesserede kan deltage i et grupperådsmøde. 

2.  Ordinært grupperådsmøde afholdes hvert år inden 

den 1. marts. 

3.  Ekstraordinært grupperådsmøde afholdes efter 

 a.  Grupperådets, bestyrelsens, bestyrelsesforman-

dens eller divisionschefernes beslutning eller 

 b.  skriftlig anmodning med angivelse af, hvilke 

punkter der ønskes behandlet på mødet, til besty-

relsesformanden eller divisionscheferne fra mindst 

1/3 af grupperådets medlemmer, en afdelingsleder, 

en gruppeleder eller en spejderchef.

4.  Grupperådet indkaldes skriftligt til et grupperåds-

møde af bestyrelsesformanden eller en divisionschef. 

Indkaldelsen skal indeholde mødets dagsorden samt 

for ordinære grupperådsmøder eventuelle bilag til 

mødet, f.eks. udviklingsplan. Kopi af indkaldelsen 

med dagsorden og bilag fremsendes samtidig til 

divisionsledelsen med invitation til at deltage.

5.  Et grupperådsmøde indkaldes med mindst tre ugers 

varsel. Såfremt et ekstraordinært grupperådsmøde 

afholdes efter skriftlig anmodning, jf. § 12. stk. 3, litra 

b, skal bestyrelsesformanden eller divisionschefen 

udsende indkaldelsen senest to uger efter mod-

tagelsen af anmodningen, og det ekstraordinære 

grupperådsmøde afholdes senest seks uger efter 

modtagelse af anmodningen. 

6.  Ved ordinære grupperådsmøder fremsendes revide-

ret regnskab for det foregående år med tilhørende 

status underskrevet af bestyrelsen og revisor samt 

budget for indeværende år senest en uge før til grup-

perådets medlemmer samt til divisionsledelsen. 

7.  Forslag, der ønskes behandlet på et grupperåds-

møde, skal være formanden eller divisionschefen, 

såfremt denne har indkaldt til mødet, i hænde senest 

to uger inden mødet. Forslagene skal være gruppe-

rådet i hænde senest en uge inden mødet. 

§ 13. Dagsorden – grupperådsmøde

1.  Dagsorden for det ordinære grupperådsmøde skal 

mindst omfatte: 

 a. valg af dirigent og referent.

 b.  beretning fra bestyrelsen og ledergruppen med 

særlig fokus på, hvad gruppen har gjort for at 

fremme spejderarbejdets værdier og udvikling.

 c.  fremlæggelse af årsregnskab for det foregående 

år til godkendelse.

 d. behandling af indkomne forslag. 

 e.  væsentlige beslutninger om gruppens fremtid, 

herunder: 

  1.  forelæggelse af gruppens udviklingsplan med 

Gruppen
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hovedindsatsområder for indeværende år

  2.  beslutninger i øvrigt om gruppens udvikling, 

spejderarbejde m.v. 

  3.  vedtagelse af budget for indeværende år, her-

under fastsættelse af medlemskontingent

 f.  fastsættelse af antallet af bestyrelsesmedlemmer 

under hensyntagen til § 14, stk. 5

 g.  valg til bestyrelsen af: 

  1.  bestyrelsesformand

  2. kasserer

  3. unge

  4. ledere, herunder mindst en gruppeleder

  5. forældre

  6. evt. søkyndigt medlem jf. § 22, stk. 2

  7. suppleanter

 h. valg af gruppens to medlemmer af Korpsrådet

 i. valg af gruppens fem medlemmer af divisionsrådet

 j. valg af revisor og evt. en revisorsuppleant. 

 k.  beretning fra større arrangementer tilknyttet  

gruppen, jf. § 50. 

 l. eventuelt 

2.  Såfremt gruppens hjemstedskommune ikke er 

besluttet på et tidligere grupperådsmøde, skal det 

sættes på dagsordenen. 

3.  Dagsordenspunkterne om valg til bestyrelsen,  

jf. stk. 1, litra g, behandles kun, når der er nogen  

på valg.

§ 14. Grupperådets valg af personer

1.  Grupperådet vælger på ordinært grupperådsmøde 

medlemmer til bestyrelsen. Valgene afgøres ved almin-

delig stemmeflerhed og gælder for en toårig periode. 

2.  Forældre vælges til bestyrelsen fortrinsvis blandt for-

ældre til medlemmer under 15 år. Enkelte andre interes-

serede kan også vælges. Dog kan gruppens ledere jf. § 

6 ikke vælges som forældrerepræsentanter. 

3.  De unge vælges til bestyrelsen blandt medlem-

mer og ledere, der er fyldt 15 år, men ikke 24 år, på 

valgtidspunktet. 

4.   Lederne, herunder mindst en gruppeleder, vælges til 

bestyrelsen blandt ledergruppens medlemmer. 

5.  Grupperådet skal sammensætte bestyrelsen, så den 

opfylder reglerne om myndighed og habilitet, jf. §§ 3 

og 4. Grupperådet skal, når det sammensætter be-

styrelsen, være opmærksom på principperne om lige 

muligheder og seks år, jf. §§ 1 og 2. Grupperådet skal, 

når det sammensætter bestyrelsen, tilstræbe at såvel 

forældre, unge som ledere er ligeligt repræsenteret. 

Grupperådet bør desuden sammensætte bestyrelsen, 

så den afspejler gruppens medlemmer samt det 

lokalsamfund, som gruppen er en del af. Bestyrelsen 

består af en bestyrelsesformand, en kasserer, en 

gruppeleder samt et antal medlemmer på mindst tre. 

Antallet fastsættes af grupperådet, jf. § 13, stk. 1 litra f. 

Hvis en gruppeleder ikke er medlem af bestyrelsen, 

har den pågældende møderet uden stemmeret.

FOTO: MORTEN BJERRUM LARSEN
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6.  Gruppens to medlemmer af Korpsrådet vælges 

blandt grupperådets medlemmer. Mindst det ene 

af de to medlemmer vælges blandt medlemmer og 

ledere der er fyldt 15 år, men ikke 24 år på valgtids-

punktet, såfremt et sådant medlem er opstillet. Det 

ene medlem skal være myndigt. Valget sker for en 

etårig periode.

7.  Gruppens fem medlemmer af divisionsrådet vælges 

blandt grupperådets medlemmer. Det tilstræbes, 

at mindst to medlemmer af divisionsrådet vælges 

blandt medlemmer og ledere, der er fyldt 15 år, men 

ikke 24 år på valgtidspunktet. Valget sker for en 

etårig periode.

8.  Ved valg af revisor og evt. revisorsuppleant gælder 

reglen om habilitet, jf. § 4, stk. 3. Revisor og revisor-

suppleant vælges for en etårig periode.

 

§ 15. Referat

1.  Senest to uger efter grupperådsmødet sendes referat 

underskrevet af dirigenten og bestyrelsesformanden 

til grupperådet. Samtidig sendes referat, udviklings-

plan og regnskab til divisionscheferne. 

§ 16. Bestyrelsens ansvar

1. Bestyrelsen har over for grupperådet ansvar for,

 a.  at gruppen og dens afdelinger ledes i overens-

stemmelse med korpsets formål, arbejdsgrundlag 

og værdier

 b. at gruppen overholder korpsets love

 c. gruppens økonomi

 d. opfølgning på grupperådets beslutninger

 e.  koordination og beslutninger vedrørende grup-

pens dagligdag samt 

 f.  at godkende ledere og hjælpere, herunder at 

indhente ledererklæring, hjælpererklæring og 

børneattest, jf.§§ 6b, 7 og 18. 

2.  Hvis et medlem af gruppens bestyrelse får varigt for-

fald, og grupperådet ikke har valgt suppleanter, kan 

bestyrelsen udpege et nyt medlem i perioden frem til 

næste grupperådsmøde. 

Hvis formand eller kasserer får varigt forfald, og 

grupperådet ikke har valgt suppleanter, skal bestyrel-

sen udpege et nyt medlem i perioden frem til næste 

grupperådsmøde. Ved udpegning skal § 14 iagttages, 

og bestyrelsen skal orientere grupperådet og divisio-

nen skriftligt inden to uger. 

3.  Bestyrelsesmøderne indkaldes af formanden. 

Ekstraordinært bestyrelsesmøde afholdes efter 

bestyrelsesformandens beslutning eller efter skriftlig 

anmodning til bestyrelsesformanden fra en gruppe-

leder eller divisionschef med angivelse af, hvad der 

ønskes behandlet på mødet.

4.  Såfremt det ikke er muligt at sammensætte bestyrel-

sen samt vælge andre personer efter de gældende 

regler jf. § 14, kan gruppen søge divisionscheferne 

om dispensation. Baggrunden for at søge dispensa-

tion skal fremgå af det godkendte referat fra grup-

perådsmødet.  

Ansøgning om dispensation skal indsendes til divisi-

onscheferne senest to uger efter grupperådsmødets 

afholdelse. Divisionscheferne skal meddele gruppen 

svar på dispensationsansøgningen inden fire uger 

fra modtagelse af ansøgningen.  

Såfremt divisionscheferne ikke tildeler dispensation, 

indkaldes til ekstraordinært grupperådsmøde. 

5.  Såfremt det ikke er muligt at overholde reglerne i § 

12, stk. 2 vedrørende afholdelse af grupperådsmøde 

kan gruppens tegningsberettigede søge divisions-

cheferne om dispensation. Baggrunden for at søge 

dispensation skal fremgå af ansøgningen. 

§ 17. Ledergruppen

1.  Ledergruppen består af en til to gruppeledere og de 

øvrige ledere i gruppen. Ledergruppen sammensæt-

tes i overensstemmelse med principperne om lige 

muligheder og seks år, jf. §§ 1 og 2.  

Ledergruppen planlægger og leder det daglige 

arbejde for gruppens medlemmer under ansvar over 

for bestyrelsen. 

2.  Alle ledere i gruppen vælger en eller to gruppeledere. 

Valget udskrives af bestyrelsesformanden. Gruppele-

deren tiltræder umiddelbart efter valget. Den toårige 

valgperiode regnes fra førstkommende ordinære 

rådsmøde. Ved valg af to gruppeledere bør princippet 

om dobbeltbesætning overholdes, jf. § 1, stk. 3

3.  Gruppelederne formidler samarbejde mellem le-

derne, koordinerer gruppens daglige spejderarbejde 

og varetager fælles ledelsesmæssige opgaver.

4.  Såfremt det ikke er muligt at sammensætte besty-

relsen efter de gældende regler, kan gruppen søge 

divisionschefen om dispensation. Baggrunden for 

at søge dispensation skal fremgå af det godkendte 

referat fra grupperådsmødet. 

Ansøgning om dispensation skal indsendes til divisi-

onscheferne senest to uger eftergrupperådsmødets 

afholdelse. Divisionschefen skal meddele gruppen 

svar på dispensationsansøgningen inden fire uger 

fra modtagelse af ansøgningen. Såfremt divisions-

cheferne ikke tildeler dispensation, indkaldes til 

ekstraordinært grupperådsmøde.

5.  En afdelingsledelse består af en til to afdelingsledere 

og evt. et antal assistenter. Afdelingsledelsen plan-

lægger og leder det praktiske arbejde i afdelingen 

under ansvar over for bestyrelsen. Afdelingsledelsen 

bør sammensættes under hensyntagen til § 1, stk. 5.

6.  Uanset hvordan en gruppe er organiseret, jf. § 10, 

skal bestyrelsen udpege en leder eller en hjælper, 

som har kompetencen til at sikre, at aktiviteterne 

på et givent tidspunkt ledes sikkerhedsmæssigt 

forsvarligt og i overensstemmelse med bestyrelsens 

overordnede rammer. overordnede rammer.

7.  Uanset hvordan en gruppe er organiseret, jf. § 10, skal 

bestyrelsen sikre, at ledergruppen er bekendt med 

korpsets samværspolitik.

II 
GRUPPEN
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§ 18.  Godkendelse af ledere og hjælpere i gruppen

1.  Bestyrelsen godkender afdelingsledere, hjælpere, 

gruppe- og afdelingsassistenter. Bestyrelsesforman-

den bekræfter godkendelsen ved sin underskrift.

2.  Indstillingen til bestyrelsen om godkendelse af af-

delingsledere, gruppe- og afdelingsassistenter fore-

tages af gruppelederne på ledergruppens vegne. 

Ledergruppen hører forud herfor spejderne under 

hensyntagen til deres alder samt den pågældende 

afdelingsledelse, jf. § 6, stk. 4.

3.  Bestyrelsen kan godkende optagelse af hjælpere i 

gruppen.

4.  Efter indstilling fra gruppelederen kan bestyrelsen til-

bagekalde udnævnelsen af afdelingsledere, gruppe- 

og afdelingsassistenter og hjælpere i gruppen. 

Samtidigt bortfalder de hverv som den pågældende 

person er valgt til på vegne af gruppen. 

 

§ 19. Tegningsregler for gruppen

1.  Gruppen tegnes juridisk og økonomisk af en grup-

peleder i forening med enten bestyrelsesformanden 

eller gruppekassereren. 

2.  Gruppens tegningsberettigede er bemyndigede til 

via fuldmagt: 

a. at udpege en eller flere personer til enten alene 

eller i fællesskab at tegne gruppen i økonomiske 

anliggender; og 

b. at udpege en eller flere personer til enten alene 

eller i fællesskab at kunne disponere over gruppens 

konti og depoter via elektroniske bankprodukter 

samt indgå aftaler herom. En sådan fuldmagt skal 

være tidsbegrænset eller begrænset til bestemte 

formål eller handlinger. 

3.  Ved erhvervelse, afhændelse eller pantsætning af 

fast ejendom tegnes gruppen dog af bestyrelses-

formanden, gruppekassereren og en gruppeleder i 

forening.

§ 20. Gruppers anerkendelse

1.  En gruppe skal arbejde i overensstemmelse med 

korpsets formål og arbejdsgrundlag samt korpsets 

love i øvrigt. 

2.  En gruppe skal for at være anerkendt have en besty-

relse og en ledergruppe, der er henholdsvis valgt og 

godkendt efter reglerne i §§ 14 og 18. 

3.  Gruppen skal være tilsluttet den stedlige division. 

4.  Gruppen skal være anerkendt af divisionsledelsen, 

og det kræver, at stk. 1-3 overholdes.

5.  Korpsledelsen kan efter høring fastsætte nærmere 

regler for anerkendelse af grupper.

§ 21. Tilbagekaldelse af gruppers anerkendelser

1.  Divisionsledelsen kan tilbagekalde anerkendelse for 

en gruppe, som ikke virker i overensstemmelse med 

korpsets formål, arbejdsgrundlag og love. 

2.  Ethvert medlem af korpset eller et bestyrelsesmed-

II 
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lem kan skriftligt foreslå divisionsledelsen, at den 

tilbagekalder en gruppes anerkendelse.

3.  Man skal i sit forslag til divisionsledelsen om at tilba-

gekalde en gruppes anerkendelse beskrive sagens 

forhold, redegøre for forsøg på udvikling af gruppen 

og begrunde ønsket om tilbagekaldelse konkret.

4.  Divisionsledelsen skal senest på sit andet ordinære 

møde efter modtagelse af indstilling behandle sagen 

første gang. Divisionsledelsen skal høre sagens 

parter.

5.  Divisionsledelsens afgørelse skal meddeles parterne 

skriftligt med konkret begrundelse og klagevejled-

ning. Hvis divisionsledelsen beslutter at tilbagekalde 

gruppens anerkendelse, skal afgørelsen oplyse om 

tidspunkt for tilbagekaldelse, procedure for gruppens 

opløsning og håndtering af gruppens aktiver. 

6.  Divisionsledelsens afgørelse kan ankes til korpsle-

delsen. Klagen skal være skriftlig og skal sendes til 

Korpskontoret. Klagen skal være modtaget inden fire 

uger fra afsendelsen af divisionsledelsens afgørelse. 

7.  Hvis en gruppe nedlægges, enten fordi grupperå-

det beslutter det, eller fordi gruppens anerkendelse 

tilbagekaldes, tilfalder gruppens aktiver divisionen, 

efter at al gæld er afviklet, med mindre grupperådet 

med korpsledelsens godkendelse træffer en anden 

beslutning.

§ 22.  Supplerende regler for grupper med  

sø-aktiviteter

1.  En gruppe skal søge anerkendelse som søgruppe, 

hvis gruppen ejer eller for længere tid låner eller 

lejer fartøjer, eller hvis en eller flere afdelinger har til 

hensigt at have regelmæssige søaktiviteter.

2.  I søgrupper skal der vælges et søkyndigt medlem til 

bestyrelsen. Det søkyndige medlem må ikke være 

leder i gruppen og skal være myndigt.  

Det søkyndige medlem må gerne bestride andre 

poster i bestyrelsen.

3.  Bestyrelsen er ansvarlig for, at de af korpsledelsen 

fastsatte sikkerhedsbestemmelser er overholdt.

4.  Bestyrelsen fastsætter regler for maksimum- og 

minimumstal af personer om bord på hvert enkelt 

af de af gruppen benyttede fartøjer, samt bestem-

mer hvilke personer, der har tilladelse til at føre de 

forskellige fartøjer. 

5.  Hvert år inden sejlsæsonen påbegyndes eller straks 

ved anskaffelse af nye både i sejlsæsonen, indsen-

der bestyrelsen fartøjscertifikater til Korpskontoret 

for alle fartøjer, der agtes anvendt til søaktiviteter 

for gruppens medlemmer. Fartøjscertifikaterne un-

derskrives af bestyrelsesformanden, det søkyndige 

medlem og en gruppeleder eller den respektive af-

delingsleder. Korpset anerkender modtagelsen af de 

indsendte certifikater over for gruppen og divisionen, 

efter de har været forelagt korpsets søansvarlige.

II 
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§
III 
DIVISIONEN

§ 23. Divisionens sammensætning 

1.  En division omfatter grupperne i et samlet geografisk 

område.

§ 24. Divisionsrådet

1.  Divisionsrådet er divisionens øverste myndighed.

2.  Alle divisionens enheder har op til fem stemmer. 

Divisionsledelsens medlemmer har en stemme hver. 

Afgivning af stemmer kan kun ske ved personligt 

fremmøde

3.  Enhedernes medlemmer af divisionsrådet er navn-

givne og er udpeget af grupperådene eller udpeget 

af anerkendte spejdercentre og arrangementer efter 

de regler, der gælder for disse.

 

§ 25. Divisionsrådsmøde

1.  Alle interesserede kan deltage i et divisions- 

rådsmøde. 

2.  Ordinært divisionsrådsmøde afholdes hvert år i 

perioden fra den 1. marts til den 1. maj. 

3.  Ekstraordinært divisionsrådsmøde afholdes efter: 

 a.  divisionsledelsens, divisionschefernes eller en 

spejderchefs beslutning eller 

 b.  skriftlig anmodning med angivelse af hvilke 

punkter, der ønskes behandlet på mødet, til divisi-

onscheferne eller en spejderchef fra mindst 1/3 af 

divisionens enheder. 

4.  Divisionsrådet indkaldes skriftligt til et divisions-

rådsmøde af divisionscheferne eller en spejderchef. 

Indkaldelsen skal indeholde mødets dagsorden. 

Indkaldelsen til ordinære møder skal derudover 

indeholde regnskab for det foregående år med 

tilhørende status, forslag til justeret budget for 

indeværende år og forslag til budget, herunder 

divisionskontingent, for følgende år. Regnskabet skal 

være revideret og underskrevet af divisionsledelsen 

og revisor. Kopi af indkaldelsen med dagsorden og 

bilag fremsendes samtidig til korpsledelsen med 

invitation til at deltage.

5.  Et divisionsrådsmøde indkaldes med mindst tre 

ugers varsel. Såfremt et ekstraordinært divisions-

rådsmøde afholdes efter skriftlig anmodning, jf. stk. 

3 litra b, skal henholdsvis divisionscheferne eller 

spejderchefen udsende indkaldelsen senest to uger 

efter modtagelsen af anmodningen. Ekstraordinært 

divisionsrådsmøde skal afholdes senest seks uger 

efter modtagelse af anmodningen. 

6.  Forslag, der ønskes behandlet på divisionsråds-

mødet, skal være divisionscheferne eller en spej-

derchef, hvis denne har indkaldt til mødet, i hænde 

senest to uger inden mødet. Forslagene skal være 

medlemmerne i hænde senest en uge inden mødet.

§ 26. Dagsorden – divisionsrådsmøde

1.  Dagsorden for det ordinære divisionsrådsmøde skal 

mindst omfatte:  

a. valg af dirigent og referent  

b.  beretning fra divisionsledelsen med særlig fokus 

på, hvad divisionen har gjort for at fremme spejder-

arbejdets værdier og udvikling

 c.  fremlæggelse af årsregnskabet for det foregående 

år til godkendelse 

 d. behandling af indkomne forslag 

 e.  væsentlige beslutninger om divisionens fremtid, 

herunder: 

  1.  forelæggelse af divisionens udviklingsplan med 

indsatsområder for indeværende år

  2.  beslutninger i øvrigt om divisionens udvikling, 

spejderarbejde mv.

 f.  vedtagelse af justeret budget for indeværende år 

og vedtagelse af budget og fastsættelse af divisions-

kontingent for det følgende år.

 g.  fastsættelse af antallet af divisionsledelsesmed-

lemmer under hensyntagen til § 29, stk. 2. 

 h.  valg af en eller to divisionschefer, divisionskasserer 

og øvrige medlemmer af divisionsledelsen 

  i.  valg af revisor og evt. revisorsuppleant. 

 j.  skriftlig eller mundtlig beretning fra en eller flere af 

Det Danske Spejderkorps’ kredsrepræsentanter i 

Friluftsrådet 

 k.  beretning fra spejdercentre og større arrangementer, 

jf. § 50, og tilsvarende, tilknyttet divisionen 

 l. eventuelt. 

2.  Såfremt divisionens hjemstedskommune ikke er 

besluttet på et tidligere divisionsrådsmøde, skal det 

sættes på dagsordenen. 

Divisionen
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§ 27. Divisionsrådets valg af personer 

1.  Divisionsrådet vælger på ordinært divisionsråds-

møde medlemmer til divisionsledelsen. Valgene 

afgøres ved almindelig stemmeflerhed og gælder for 

en toårig periode. For at blive valgt skal en kandidat 

opnå mere end 1/3 af de i mødet deltagende  

stemmeberettigedes stemmer. 

2.  Divisionsledelsens medlemmer vælges blandt 

divisionens medlemmer der er fyldt 15 år, forældre til 

medlemmer under 18 år eller andre interesserede.

3.  Divisionsrådet skal sammensætte divisionsledelsen, 

så den opfylder reglerne om myndighed og habilitet, 

jf. §§ 3 og 4.  

Divisionsrådet skal, når det sammensætter divisions-

ledelsen, være opmærksom på princippet om lige 

muligheder og seks års-princippet, jf. §§ 1 og 2. 

Divisionsrådet skal, når det sammensætter divisions-

ledelsen, tilstræbe, at mindst 1/3 af medlemmerne er 

mellem 15 og 23 år.

4.  Ved valg af revisor og evt. revisorsuppleant gælder 

reglen om habilitet, jf. § 4, stk. 3. Revisor og revisor-

suppleant vælges for en etårig periode. 

§ 28. Referat

1.  Senest to uger efter divisionsrådsmødet sendes 

referat underskrevet af dirigenten og divisionsche-

ferne til divisionens grupper. Samtidig sendes referat, 

udviklingsplan og regnskab til Korpskontoret. 

§ 29. Divisionsledelsen

1.  Divisionsledelsens opgave er at understøtte grup-

peudvikling og drift inden for divisionens grænser, 

herunder ved at 

a. sikre, at alle spejdere oplever at være en del af et 

større spejderfællesskab uden for gruppen. 

b. facilitere netværk mellem grupperne i divisionen. 

c. understøtte kommunikationen mellem grupperne 

og korpsledelsen og dennes udvalg.

2.  Divisionsledelsen har over for divisionsrådet ansva-

ret for: 

a. at planlægge og lede divisionsarbejdet i overens-

stemmelse med korpsets formål, love, arbejds-

grundlag, værdier, og inden for de af divisionsrådet 

fastsatte rammer 

b. divisionens økonomi 

c. opfølgning på divisionsrådets beslutninger.

3.  Divisionsledelsen består af mindst seks medlemmer, 

herunder en til to divisionschefer, divisionskassere-

ren og yderligere mindst tre medlemmer.

4.  Divisionens to medlemmer af Korpsrådet vælges af 

og blandt divisionsledelsen. Det ene medlem skal 

være myndigt.

5.  Hvis et medlem får varigt forfald, kan divisionsledel-

sen uden ekstraordinært divisionsrådsmøde, frem til 

næste divisionsrådsmøde, udpege et nyt medlem. 

Ved udpegning skal § 27 iagttages.

6.  Divisioner, der agter at drive en del af arbejdet til 

FOTO: MORTEN BJERRUM LARSEN
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søs, skal opfylde regler svarende til grupper med 

søaktiviteter jf. § 22.

7.  Divisionscheferne kan dispensere fra lovenes 

bestemmelser om aldersbetingelser, familieskab, 

funktionstid, frister, valgregler og lignende forhold 

i grupper og andre anerkendte enheder tilknyttet 

divisionen, hvor konkrete omstændigheder taler 

afgørende for det. Divisionscheferne kan dispensere 

for en begrænset periode, maksimalt for fire år.

§ 30.  Godkendelse af medlemmer  

af divisionsledelsen

1.  Valget af medlemmer af divisionsledelsen bekræftes 

ved en divisionschefs underskrift. 

2.  Som yderligere hjælp i divisionen kan divisionsledel-

sen godkende optagelse af divisionsassistenter og 

divisionshjælpere direkte under divisionen.

§ 31. Tegningsregler for divisionen

1.  Divisionen tegnes juridisk og økonomisk af en divisi-

onschef i forening med divisionskassereren. 

2.  Divisionens tegningsberettigede er bemyndigede til 

via fuldmagt: 

a. at udpege en eller flere personer til enten alene 

eller i fællesskab at tegne divisionen i økonomiske  

anliggender; og 

b. at udpege en eller flere personer til enten alene 

eller i fællesskab at kunne disponere over    

divisionens konti og depoter via elektroniske bank-

produkter samt indgå aftaler herom.  

En sådan fuldmagt skal være tidsbegrænset eller 

begrænset til bestemte formål eller handlinger. 

3.  Ved erhvervelse, afhændelse eller pantsætning af 

fast ejendom tegnes divisionen dog af en divisions-

chef, divisionskassereren og yderligere et medlem af 

divisionsledelsen i forening.

 

§ 32. Divisionens anerkendelse

1.  En division skal arbejde i overensstemmelse med 

korpsets formål og arbejdsgrundlag samt korpsets 

love i øvrigt. 

2.  En division skal have en divisionsledelse, der opfyl-

der lovenes krav. 

3.  Korpsledelsen anerkender divisioner, der overholder 

stk. 1-2. 

4.  Korpsledelsen kan efter høring fastsætte nærmere 

regler for anerkendelse af divisioner.

§ 33. Tilbagekaldelse af divisioners anerkendelser

1.  Korpsledelsen kan tilbagekalde anerkendelse for en 

division, som ikke virker i overensstemmelse med 

korpsets formål, arbejdsgrundlag og love.

2.  Ethvert medlem af korpset eller et bestyrelses-

medlem kan skriftligt foreslå korpsledelsen, at den 

tilbagekalder en divisions anerkendelse.

3.  Man skal i sit forslag til korpsledelsen om at tilbage-

kalde en divisions anerkendelse beskrive sagens for-

hold, redegøre for forsøg på udvikling af divisionen 

og konkret begrunde ønsket om tilbagekaldelse. 

4.  Korpsledelsen skal senest på sit andet ordinære 

møde efter modtagelse af forslag om at tilbagekalde 

en divisions anerkendelse behandle sagen første 

gang. Korpsledelsen skal høre sagens parter.

5.  Korpsledelsens afgørelse skal meddeles parterne 

skriftligt med konkret begrundelse og klagevejled-

ning. Hvis korpsledelsen beslutter at tilbagekalde 

divisionens anerkendelse, skal afgørelsen oplyse om 

tidspunkt for tilbagekaldelse, procedure for divisio-

nens opløsning og håndtering af divisionens aktiver. 

6.  Korpsledelsens afgørelse kan ankes til Korpsrådet. 

Klagen skal være skriftlig og skal sendes til Korps-

kontoret. Klagen skal være modtaget inden for fire 

uger fra afsendelsen af korpsledelsens afgørelse. 

7.  Nedlægges en division, enten fordi divisionsrådet 

selv beslutter det, eller fordi divisionens anerken-

delse tilbagekaldes, jf. stk. 2, tilfalder divisionens 

aktiver korpset, efter at al gæld er afviklet, med min-

dre divisionsrådet med korpsledelsens godkendelse 

træffer anden beslutning.

III 
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§
IV 
LANDSORGANISATIONEN

§ 34. Korpsrådet 

1.  Alle medlemmer, der er fyldt 15 år, kan deltage i 

korpsrådsmødet. 

2.  Alle anerkendte enheder i Det Danske Spejder-

korps, jf. § 8, stk. 4, litra a har hver op til to stemmer i 

Korpsrådet.

3. Korpsledelsens medlemmer har hver én stemme.

4.  Afgivning af stemmer kan kun ske ved personligt 

fremmøde. 

5.  Enhedernes medlemmer af Korpsrådet er navngivne 

og er valgt af divisionsledelserne og grupperådene 

samt udpeget af anerkendte spejdercentre og arran-

gementer efter de regler, der gælder for disse. 

§ 35. Korpsrådsmøde

1.  Ordinært korpsrådsmøde afholdes hvert år i perio-

den fra 1.-20. november. 

2.  Ekstraordinært korpsrådsmøde afholdes efter

 a. Korpsrådets eller korpsledelsens beslutning eller 

 b.  skriftlig anmodning fra mindst 15 % af korpsets 

enheder til spejdercheferne. Alene enhedens teg-

ningsberettigede kan anmode om ekstraordinært 

korpsrådsmøde, og kun én af disse er nødvendig for 

at fremsætte anmodning. Anmodning skal angive 

hvilke punkter, man ønsker behandlet på mødet.

3.  Indkaldelsen skal indeholde mødets dagsorden. Til 

ordinære møder udsendes derudover regnskab for 

det foregående år med tilhørende status, forventet 

regnskab for indeværende år og forslag til budget 

for det følgende år. Regnskabet skal være revideret 

og underskrevet af korpsledelsen og revisor.

4.  Et ordinært korpsrådsmøde annonceres senest 1. juli 

i et af korpsets medier. Spejdercheferne sender pr. 

brev, jf. dog § 8 stk. 6, senest tre uger før mødets af-

holdelse indkaldelse til ordinært korpsrådsmøde med 

dagsorden og mødemateriale til enhedernes korps-

rådsmedlemmer og korpsledelsen. Spejdercheferne 

indkalder til ekstraordinært korpsrådsmøde senest 

to uger efter modtagelse af skriftlig anmodning, og 

det ekstraordinære korpsrådsmøde skal afholdes 

senest seks uger efter modtagelse af anmodningen. 

5. Hvert fjerde år vedtages en 4-årig udviklingsplan på 

korpsrådsmødet. Udviklingsplanen sætter strategisk 

retning for hele korpset og dermed også retning for 

udviklingsplanerne, der skal formuleres i grupper, 

divisioner, spejdercentre, arrangementer og andre 

enheder, samt for hvordan korpsets fælles organisation 

prioriterer ressourcer.

 a.  De år, en udviklingsplan skal vedtages, indstiller 

korpsledelsen senest 15. april den 4-årige udvik-

lingsplan og gør planen tilgængelig elektronisk 

for alle. Ændringsforslag til udviklingsplanen skal 

fremsættes af korpsrådsmedlemmer fra mindst 

syv forskellige enheder. Forslag skal være frem-

kommet på Korpskontoret senest den 15. august.

 b.  De år, udviklingsplanen ikke er til vedtagelse, kan 

der sættes væsentlige ændringer af udviklings-

planen til afstemning. Væsentlige ændringer af 

udviklingsplanen skal fremsættes af korpsråds-

medlemmer fra mindst tre forskellige enheder eller 

af korpsledelsen. Forslag skal være fremkommet 

på Korpskontoret senest den 15. august.

6. Forslag til ændring af korpsets love behandles hvert 

andet år. Lovforslag skal fremsættes af korpsråds-

medlemmer fra mindst tre forskellige enheder eller 

af korpsledelsen. Forslag skal være fremkommet på 

Korpskontoret senest den 15. august.

7. Forslag til resolutioner, omhandlende korpsets 

holdninger, eller forslag, som ønskes behandlet af 

Korpsrådet, skal fremsættes af korpsrådsmedlemmer 

fra mindst tre forskellige enheder eller af korpsledel-

sen. Forslag skal være fremkommet på Korpskontoret 

senest den 15. august.

§ 36. Dagsorden for korpsrådsmøde

1.  Dagsorden for det ordinære korpsrådsmøde skal 

mindst omfatte:  

a. valg af dirigent og referent  

b. godkendelse af mødets forretningsorden  

c. beretning fra korpsledelsen  

d.  fremlæggelse af årsregnskab for det foregående 

år med tilhørende status til godkendelse samt fore-

læggelse af forventet regnskab for indeværende år 

 e. vedtagelse af udviklingsplan

Landsorganisationen
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Landsorganisationen
 f. behandling af lovforslag

 g. behandling af resolutioner og indkomne forslag  

 h.  vedtagelse af budget for det kommende år, herun-

der fastsættelse af kontingent 

 i. valg af spejderchefer  

 j. valg af øvrige medlemmer til korpsledelsen  

 k.  valg af medlemmer og suppleanter til  

valgudvalget 

 l. valg af revisor 

 m. eventuelt 

2.  Dagsordenspunkterne, jf. stk. 1, litra i-k, behandles 

kun, når der er nogen på valg, jf. § 38 samt § 39, stk. 

1 og stk. 6, og litra e hvert fjerde og litra f hvert andet 

år, første gang i hhv. 2019 og 2018.

§ 37. Referat

1.  Forhandlingsemnerne og beslutningerne samt  

stemmetallene for og imod, hvor disse er optalt, 

indføres i referatet, der underskrives af dirigenterne 

og af spejdercheferne.

2.  Referatet offentliggøres senest to uger efter korps-

rådsmødet i et af korpsets medier. 

§ 38. Valgudvalget 

1.  Korpsrådet vælger i ulige år et valgudvalg, som be-

står af to medlemmer. Begge skal være medlemmer 

af korpset. Valget gælder for en to-årig periode. 

2.  For at blive valgt skal en kandidat opnå mindst ¼ af 

de i mødet deltagende stemmeberettigedes stem-

mer. Der vælges i samme valgrunde to personlige 

suppleanter til valgudvalget. Ved både et medlems 

og suppleanternes varige forfald, vælger Korpsrådet 

ved førstkommende korpsrådsmøde et nyt medlem. 

Valget gælder frem til næste ordinære valg.

3.  Valgudvalget har til at opgave at påse, at tidsfristen 

for opstilling af kandidater til valg af spejderchefer 

og korpsledelse er overholdt, og at kandidaterne er 

valgbare.

 

§ 39. Valg til korpsledelsen

1.    Korpsrådet vælger i ulige år en korpsledelse, som 

består af to spejderchefer og ti øvrige korpsledelses-

medlemmer. Valgene gælder for to år. Valgene sker 

skriftligt. 

2.  Korpsledelsesmedlemmer kan vælges blandt korp-

sets medlemmer der er fyldt 15 år. Korpsledelses-

medlemmer skal opfylde betingelserne for at blive 

leder, jf. § 7. Kandidater skal være opstillet af mindst 

et andet medlem af korpset. 

3.  Medlemmer af korpsledelsen kan genvælges op til 

to gange til en samlet periode på højst seks år. En 

spejderchef kan genvælges op til to gange til en 

samlet periode på højst seks år, uanset om vedkom-

mende før spejderchefsvalget tidligere har været 

medlem af korpsledelsen.

4.  Ved sammensætning af korpsledelsen gælder reg-

lerne om myndighed og habilitet, jf. §§ 3 og 4.

5.  Anmeldelse af kandidater skal være modtaget på 

Korpskontoret senest den 15. august. En oversigt 

over valgbare kandidater udsendes som en del af 

mødematerialet; se § 35, stk. 4. 

6.  Ved et korpsledelsesmedlems eller en spejderchefs 

varige forfald vælger Korpsrådet ved førstkom-

mende korpsrådsmøde et nyt medlem eller en ny 

spejderchef. Valget gælder frem til næste ordinære 

valg af korpsledelsesmedlemmer, jf. stk. 1.

§ 40. Valg af spejderchefer

1.  Korpsrådet vælger en kvindelig og en mandlig spej-

derchef.

2.  For at blive valgt skal en kandidat opnå mere end 

halvdelen af de i mødet deltagende stemmeberet-

tigedes stemmer. Er der to kandidater til samme 

position, er den kandidat, der opnår flest stemmer 

uanset stemmetal, dog valgt.

3.  Er der flere end to kandidater til den samme position, 

og har ingen af de opstillede kandidater i første 

valgrunde opnået mere end halvdelen af stem-

merne, udgår den kandidat, som har opnået færrest 

stemmer. Der foretages herefter omvalg blandt de 

resterende kandidater til positionen. 

4.  Såfremt der efter et korpsrådsmøde ikke er valgt 

en eller to spejderchefer, enten fordi de opstillede 

kandidater ikke har opnået valg eller fordi der ikke 
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har været opstillet kandidater, skal korpsledelsen 

for perioden frem til førstkommende korpsrådsmøde 

udpege henholdsvis en eller to af sine valgte med-

lemmer som spejderchef. De to spejderchefer skal 

være af hvert sit køn.

§ 41. Valg af øvrige korpsledelsesmedlemmer

1.   Korpsrådet vælger ti øvrige korpsledelsesmedlem-

mer, hvoraf mindst to medlemmer er fyldt 15 år, men 

ikke 24 år på valgtidspunktet. Det ene køn kan 

højest være repræsenteret med 2/3 af den samlede 

korpsledelse inklusive spejdercheferne. Korpsrådet 

skal, når det sammensætter korpsledelsen, være 

opmærksom på principperne om lige muligheder 

og seks år, jf. §§ 1 og 2. Valget finder sted efter, at 

resultatet af valg af spejderchefer er offentliggjort. 

2.  Hver stemmeseddel giver mulighed for at afgive ind-

til ti stemmer. Der kan for hver kandidat højst afgives 

én stemme. 

3.  For at blive valgt skal en kandidat til korpsledelsen 

opnå mindst 1/4 af de i mødet deltagende stemme-

berettigedes stemmer. 

4.  Er der efter første valgrunde ubesatte pladser, 

foretages en ny valgrunde mellem de ikke valgte 

kandidater. 

5.  Er der efter anden valgrunde fortsat ubesatte plad-

ser, foretages yderligere valg, hvorunder dirigenten 

kan udskyde kandidater, der ikke har opnået mindst 

1/10 af de i mødet deltagende stemmeberettigedes 

stemmer. 

6.  I tilfælde af stemmelighed foretages om fornødent 

lodtrækning. 

7.  Korpsledelsen kan udpege yderligere medlemmer 

uden stemmeret til at varetage nærmere beskrevne 

opgaver. De pågældende kan maksimalt udpeges 

for perioden indtil næste ordinære valg af korps-

ledelsesmedlemmer.

 

§ 42. Korpsledelsen

1.  Korpsledelsen varetager under ansvar over for 

Korpsrådet ledelsen af korpset. Korpsledelsen har 

således det overordnede ansvar for: 

 a.  korpsets pædagogiske, administrative og økono-

miske arbejde 

 b.  at korpsets arbejde sker i overensstemmelse med 

formål, arbejdsgrundlag og værdier

 c.  at korpsets love i øvrigt og de af Korpsrådet ved-

tagne retningslinjer overholdes 

 d.  at korpsets arbejde opfylder de medlemskrav,  

som verdensorganisationerne WAGGGS og WOSM 

stiller. 

§ 43. Retningslinjer for arbejdets udførelse

1.  Korpsledelsen skal sikre et programtilbud for 

3-24-årige medlemmer. 

2.  Korpsledelsen organiserer selv sit arbejde. Korpsle-

delsen skal sikre, at opgaver vedrørende enheder 

i korpset, program og ledertræning, eksterne 

spejderrelationer, samfundsrelationer, økonomi og 

administration bliver løst. 

3.  Korpsledelsen skal sammensætte sine udvalg, så de 

opfylder reglerne om myndighed og habilitet, jf. §§ 3 

og 4.  

Korpsledelsen skal, når den sammensætter sine 

udvalg, være opmærksom på principperne om lige 

muligheder og seks år, jf §§ 1 og 2.  

Korpsledelsen skal, når den sammensætter sine 

udvalg, tilstræbe, at mindst 1/3 af medlemmerne er 

mellem 15 og 23 år.

4.  Referater, inklusiv bilag, fra korpsledelsesmøder of-

fentliggøres inden for 4 uger i et af korpsets medier. 

Referater fra andre fora, hvor korpsledelsesmed-

lemmer repræsenterer Det Danske Spejderskorps, 

offentliggøres på tilsvarende vis, om muligt, og ellers 

som løbende information til den øvrige korpsledelse. 

5.  I det omfang korpsledelsen agter at drive en del af 

arbejdet til søs, skal korpsledelsen opfylde regler 

svarende til grupper med søaktiviteter jf. § 22.

§ 44. Korpsledelsens øvrige opgaver

1.  Korpsledelsen udsteder fornødne bestemmelser og 

vejledninger. 

2.  Korpsledelsen afholder periodisk møder med divisions-

cheferne og med andre relevante landsdækkende fora 

for at sikre formidling af arbejdsmetoder vedrørende 

program og ledertræning, og for at sikre muligheden 

for gensidig erfaringsudveksling og inspiration. 

3.  Korpsledelsen fastsætter vejledende aldersinddelin-

ger for spejderarbejdets udførelse.

4.  Korpsledelsen anerkender oprettelse og nedlæg-

gelse af divisioner samt fastlægger disses geogra-

fiske områder. Det sker efter forhandling med de 

implicerede parter.

§ 45. Dispensationer og forsøgsarbejde

1.  Korpsledelsen kan dispensere fra lovenes bestem-

melser om aldersbetingelser, familieskab, funkti-

onstid, frister, valgregler og lignende forhold, hvor 

konkrete omstændigheder taler afgørende for det. 

2.  Korpsledelsen kan for begrænsede perioder ved-

tage fra lovene afvigende regler for forsøgsarbejde i 

korpsets enheder jf. § 8, stk. 4, litra a.

3.  Korpsledelsen kan dispensere eller vedtage afvigen-

de regler, jf. stk. 1 og 2, for en begrænset periode, 

maksimalt for fire år af gangen. 

§ 46  Eksklusion og tilbagekaldelse af  

ledergodkendelse

1.  Korpsledelsen nedsætter et nævn på mindst tre per-

soner. Nævnet træffer afgørelser i sager om eksklusi-

on, afvisning af ønske om medlemskab af korpset og 

tilbagekaldelse af ledergodkendelse. Korpsledelsen 

må ikke være repræsenteret i nævnet. 

2.  Nævnet kan ekskludere et medlem, som ikke opfyl-
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der betingelserne for medlemskab af Det Danske 

Spejderkorps, afvise ønske om medlemskab af 

korpset og tilbagekalde en ledergodkendelse. 

3.  Ethvert medlem af korpset eller et bestyrelsesmed-

lem kan indstille til nævnets afgørelse. Indstillingen 

skal være skriftlig og beskrive sagens forhold og an-

give konkret begrundelse. Indstillingen skal sendes 

til Korpskontoret. 

4.  Nævnet skal inden fire uger efter modtagelse af ind-

stilling træffe afgørelse i sagen med mindre særlige 

forhold begrunder en længere frist. Nævnet skal 

høre sagens parter og i sit arbejde i øvrigt overholde 

almindelige forvaltningsretlige principper for god 

sagsbehandling. 

5.  Nævnets afgørelse skal meddeles parterne skriftligt 

med konkret begrundelse og klagevejledning. 

6.  Nævnets afgørelse kan ankes til korpsledelsen. 

Klagefristen er tre uger efter modtagelse af nævnets 

afgørelse. Klagen skal være skriftlig og skal sendes 

til Korpskontoret. 

7.  Det berørte medlem er i hele sagsforløbet udelukket 

fra at deltage i andre aktiviteter i Det Danske Spej-

derkorps. Medlemmet beholder i hele sagsforløbet sit 

medlemskab af korpset. 

§ 47. Midlertidig udelukkelse 

1.   En gruppebestyrelse/divisionsledelse/arrangements-

ledelse/centerledelse eller korpsledelsen kan i en 

periode på op til tre måneder midlertidigt udelukke 

et medlem fra at deltage i aktiviteter i Det Danske 

Spejderkorps for at undersøge, hvorvidt medlemmet 

opfylder betingelserne for medlemskab af Det  

Danske Spejderkorps. 

2.  Midlertidig udelukkelse regnes fra det øjeblik, hvor 

medlemmet har modtaget mundtlig meddelelse. 

Meddelelse skal herefter gives medlemmet skriftligt 

inden for to uger, ellers bortfalder udelukkelsen. 

§ 48. Tegningsregler for Korpset

1.   Korpset tegnes juridisk og økonomisk af en spej-

derchef i forening med et andet myndigt medlem af 

korpsledelsen. 

2.  Korpsets tegningsberettigede er bemyndigede til via 

fuldmagt: 

a. at udpege en eller flere personer til enten alene 

eller i fællesskab at tegne korpset i økonomiske 

anliggender; og 

b. at udpege en eller flere personer til enten alene 

eller i fællesskab at kunne disponere over  

korpsets konti og depoter via elektroniske bankpro-

dukter samt indgå aftaler herom. En sådan fuldmagt 

skal være tidsbegrænset eller 

begrænset til bestemte formål eller handlinger. 

3.  Ved erhvervelse, afhændelse eller pantsætning af 

fast ejendom tegnes korpset dog af en spejderchef 

og fire øvrige myndige medlemmer af korpsledelsen 

i forening.

§ 49. Regnskab og revision

1.    Korpsets regnskabsår er kalenderåret. Årsregnska-

bet opgøres således, som god regnskabsskik tilsiger, 

såvel med hensyn til vurdering af posterne i status 

som vedrørende regnskabets specifikation, opstilling 

og posternes benævnelse. 

2.  Korpsledelsen fastsætter de fornødne regler for 

regnskabsførelsen og påser, at bogføringen og 

formueforvaltningen kontrolleres på betryggende 

måde. 

3.  Revision af korpsets regnskaber foretages af en af 

Korpsrådet valgt statsautoriseret revisor, der til brug 

for korpsledelsen skal føre en revisionsprotokol. 

4.  Efter hver protokoltilførsel skal revisionsprotokollen 

fremlægges på det førstkommende korpsledelses-

møde, ligesom den skal fremlægges på det korpsle-

delsesmøde, hvor årsregnskabet underskrives.
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VI 
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V 
ANDRE ENHEDER I KORPSET

§ 50. Spejdercentre og arrangementer 

1.   Anerkendte spejdercentre og arrangementer er 

enheder, der primært tilbyder aktiviteter for korpsets 

medlemmer, andre enheder og andre spejderkorps. 

2.  Spejdercentre og arrangementer kan knyttes til en 

division eller direkte til korpset. 

3.  Spejdercentre og arrangementer virker i overens-

stemmelse med korpsets formål og arbejdsgrundlag 

samt korpsets love i øvrigt. 

4.  Spejdercentre og arrangementer anerkendes efter 

tilknytning enten af divisionsledelse eller af korpsle-

delsen. Korpsledelsen udarbejder retningslinjer for 

anerkendelse af spejdercentre og arrangementer. 

5.  Korpsledelsen kan tilbagekalde anerkendelse for 

et spejdercenter eller et arrangement, der ikke 

virker i overensstemmelse med korpsets formål, 

arbejdsgrundlag og love. Afgørelsen kan ankes til 

Korpsrådet. Reglerne for tilbagekaldelse af anerken-

delse og anke af afgørelsen følger proceduren for 

tilbagekaldelse af divisioners anerkendelse  

jf. § 33.  

For spejdercentre og arrangementer tilknyttet en 

division gælder regler svarende til tilbagekaldelse af 

gruppers anerkendelser jf. § 21. 

6.  Spejdercentre og arrangementer, der agter at drive 

en del af aktiviteterne til søs, skal opfylde regler 

svarende til grupper med søaktiviteter, jf. § 22. 

§ 51. Vedtagelsesparagraf 

1.  Disse love er vedtaget på korpsrådsmødet den 19. 

november 1972 og ændret ved en række senere 

korpsrådsmøder, senest den 19. november 2017.

Andre enheder i korpset 

Diverse 
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BUDGET, KONTINGENT, BESLUTNINGER OG UDVIKLINGSPLAN

Budget og korpskontingent

Budgettet blev vedtaget, herunder korpskontingent for 

2018. 

Find referat fra korpsrådsmødet 2017 her:

dds.dk/artikel/referat-fra-korpsradsmode-2017

Beslutninger

Beslutninger, som Korpsrådet vedtog på korpsrådsmø-

det 2017, findes ligeledes i referatet.

Udviklingsplan

Det Danske Spejderkorps’ udviklingsplan findes her:

dds.dk/artikel/spejder-skal-gore-indtryk-udviklingsplan-

frem-mod-2020

Og her:

issuu.com/spejder/docs/dds_udviklingsplan2014_final

Budget, kontingent, 
beslutninger 
og udviklingsplan
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