Vedtægter for Dansk Spejderkorps Sydslesvig
§ 1 Navn og hjemsted
Korpsets navn er “Dansk Spejderkorps Sydslesvig e.V.” (DSS).
Korpset blev stiftet den 10. august 1919.
Korpsets hjemsted er Tydal, Eggebek kommune.
§ 2 Paraplyorganisationer
Korpset er som selvstændig landsdelsorganisation tilsluttet “Sydslesvigs danske Ungdomsforeninger e.V.” (SdU). Korpset arbejder i nær tilknytning til spejderkorpsene i Danmark og
deltager i alle møder, der afholdes af “Danske Spejderes Fællesråd” (DSF).
Med sine kvindelige medlemmer er korpset medlem af “Pigespejdernes Fællesråd Danmark”
(PFD) og igennem dette medlemsskab tilsluttet verdensspejderbevægelsen “World Association of Girl Guides and Girl Scouts” (WAGGGS).
Med sine mandlige medlemmer er korpset medlem af “Fællesrådet af Danmarks Drengespejdere” (FDD) samt støttemedlem af “Bund der Pfadfinderinnen und Pfadfinder Landesverband Schleswig-Holstein/Hamburg” (BdP) og igennem sidstnævnte medlemsskab tilsluttet verdensspejderbevægelsen “World Organization of the Scout Movement” (WOSM).
§ 3 Korpsets love, løfter og mottoer
Spejderlov:
“Som spejdere vil vi gøre det bedste for
at lytte til Guds ord,
at værne om naturen,
at være hensynsfulde og hjælpsomme,
at være til at stole på,
at høre andres meninger og selv tage standpunkt,
at tage medansvar i familie og samfund.”
Spejderløfte: “Jeg lover at holde spejderloven.”
Spejdermotto: “Vær beredt.”
Ulve/mejselov:
“Vi vil stå sammen, gøre vores bedste,
være gode mod enhver og aldrig give tabt.”
Ulve/mejseløfte:
“Jeg lover at gøre mit bedste for at holde loven
og hver dag gøre noget for at glæde andre.”
Ulve/mejsemotto: “Gør dit bedste.”
§ 4 Formål
1. Korpsets formål er på grundlag af korpsets love, løfter og mottoer at samle børn og unge
af den danske folkedel om et spejderliv i overensstemmelse med den internationale spejderbevægelses idé og give dem mulighed for at udvikle selvstændighed, medansvar, demokratisk livsholdning og mellemfolkelig forståelse.
2. Formålet søges opfyldt ved friluftsliv, gruppevirksomhed og andre aktiviteter med teoretisk
og praktisk arbejdsstof, ved at udvikle børns og unges individuelle evner samt ansvar over
for andre mennesker.

§ 5 Almennyttighed
Korpsets formål er udelukkende og umiddelbart almennyttige i henhold til afsnittet “Steuerbegünstigte Zwecke” i “Abgabenordnung”. Korpset arbejder uegennyttigt; det tjener ikke primært egenøkonomiske formål, men udelukkende det i § 4 nævnte formål. Korpsets midler
må kun anvendes til vedtægtsbestemte formål. Medlemmerne modtager ingen dividende
eller andet udbytte af foreningens midler. Foreningen må ikke begunstige nogen person
gennem udgifter, som falder uden for foreningens formål, eller gennem uforholdsmæssigt
høje godtgørelser.
§ 6 Medlemmer
Alle fra den danske folkedel, der vil tilslutte sig korpsets formål, kan optages i korpset.
Drenge og piger, der er under 12 år, optages i en flok.
Drenge og piger, der er under 16 år, optages i en trop.
Drenge og piger, der er fyldt 16 år, optages i en klan.
Æresmedlemmer udnævnes af korpsrådet.
Optagelse sker efter formløs henvendelse til den respektive leder, formand, næstformand
eller kasserer. Udmeldelse kan ske til enhver tid gennem formløs erklæring til et medlem af
det lokale grupperåd, hhv. korpsbestyrelsen.
Medlemmerne er kontingentpligtige i den lokale gruppe, som de tilhører, hhv. over for korpset.
§ 7 Korpsets struktur og organer
Korpset består af enheder, der arbejder som flok, trop eller klan.
Enhederne er lokalt sluttet sammen til en gruppe.
En gruppe består af mindst én enhed og er økonomisk selvstændig.
Gruppeledelsen er ansvarlig for det praktiske arbejde i gruppen.
Grupperådet er ansvarligt for gruppens administration og økonomi.
Gruppemødet afholdes af alle medlemmer og forældre i en gruppe.
Hver enhed er fagligt tilknyttet én af korpsets tre arbejdsgrene: ulve/mejser, spejder eller
senior.
Ledermødet samler lederne for alle flokke, troppe og klaner samt lederne for de nedsatte
udvalg. Ledermødet vælger grenlederne.
Korpsledelsen er ansvarlig for korpsets praktiske arbejde.
Korpsbestyrelsen er ansvarlig for korpsets administration, økonomi og repræsentation.
De tegningsberettigede bestyrelsesmedlemmer tegner for korpset.
Korpsrådet er korpsets øverste og lovgivende myndighed og vælger korpsbestyrelsen.

§ 8 Enhederne
Flokke, troppe og klaner oprettes og nedlægges af korpsbestyrelsen, som regel efter indstilling fra et grupperåd.
Hver enhed ledes af en flok-, trop- eller klanleder, som mindst skal være fyldt 16 år.
Flok- og troplederne udnævnes af korpsledelsen efter indstilling fra gruppeledelsen. Hver
klan vælger blandt sin midte en klanleder.
Flok-, trop- og klanlederne arbejder under ansvar over for grupperådet.
§ 9 Grupperne
En gruppe består af mindst en flok, trop eller klan med samme hjemsted.
§ 10 Gruppeledelsen
En gruppeledelse består af de aktive ledere for de godkendte flokke, troppe og klaner i en
gruppe. Gruppeledelsen planlægger, koordinerer og gennemfører gruppens møder, ture og
øvrige praktiske arbejde samt deltagelse i korpsets aktiviteter.
Gruppeledelsen konstituerer sig selv med en gruppeleder. Gruppeledelsen vælger blandt sin
midte op til tre repræsentanter til grupperådet for hhv. flokken/e, troppen/e og klanen/erne.
Gruppeledelsen arbejder under ansvar over for grupperådet.
§ 11 Grupperådet
Grupperådet består af formand, næstformand, kasserer, op til tre ledere fra gruppens enheder og evt. et eller to yderligere grupperådsmedlemmer. Grupperådet har det administrative
og økonomiske ansvar for gruppen. Grupperådet arbejder under ansvar over for gruppemødet og korpset.
§ 12 Gruppemødet
Gruppemødet er gruppens øverste myndighed.
Gruppen afholder et årligt gruppemøde i januar/februar måned, som grupperådsformanden
skriftligt indkalder til med mindst en uges varsel. Dagsordenen skal mindst omfatte regnskabsaflæggelse, valg til grupperådet og valg af to revisorer. Stemmeberettigede er alle
medlemmer, der er fyldt 12 år, og forældrene til medlemmerne. Alle fremmødte stemmeberettigede har én stemme hver.
Regnskabet fremlægges til godkendelse. Der vælges mindst tre grupperådsmedlemmer: I
lige år formand og i ulige år næstformand og kasserer. Desuden kan der hvert år vælges et
eller to yderligere grupperådsmedlemmer. Alle valgte rådsmedlemmer skal være fyldt 18 år
og må ikke være aktive ledere. Der vælges to revisorer, der ikke behøver at være medlem
eller forældre. Revisorerne skal være fyldt 18 år.
§ 13 Opløsning af en gruppe
I tilfælde af en gruppes opløsning tilfalder, hhv. tilbageføres gruppens midler og ejendele til
“Dansk Spejderkorps Sydslesvig e.V.”.

§ 14 Ledermødet
Ledermødet består af korpsledelsen og lederne for alle enheder og lederne for de nedsatte
arbejdsudvalg. Der afholdes regelmæssigt ledermøder. Ledermødet planlægger og gennemfører det praktiske arbejde i korpset. På et ledermøde i februar måned vælger floklederne en
grenleder for ulve/mejsearbejdet, troplederne en grenleder for spejderarbejdet og klanlederne en grenleder for seniorarbejdet.
§ 15 Korpsledelsen
Korpsledelsen består af
a. spejderchefen
b. vicespejderchefen
c. de tre grenledere
Korpsledelsen koordinerer og leder korpsets praktiske arbejde. Korpsledelsen er ansvarlig
for indkaldelse og gennemførelse af ledermøderne. Korpsledelsen er ansvarlig for lederuddannelsen. Korpsledelsen udnævner og afskediger ledere i enhederne. Korpsledelsen kan
nedsætte arbejdsudvalg.
Korpsledelsen arbejder under ansvar over for korpsbestyrelsen.
§ 16 Korpsbestyrelsen
Korpsbestyrelsen består af
a. formand
b. næstformand
c. kasserer
d. spejderchef
e. vicespejderchef
f. en grupperådsrepræsentant
g. en lederrepræsentant
Ligelig repræsentation af kvindelige og mandlige bestyrelsesmedlemmer bør tilstræbes.
Formand, næstformand og kasserer må ikke være aktive ledere.
Korpsbestyrelsen er ansvarlig for korpsets administration, økonomi og repræsentation.
Korpsbestyrelsen opretter og nedlægger enheder som regel efter indstilling fra grupperådene. Korpsbestyrelsen kan nedsætte udvalg til særlige opgaver inden for korpset.
Formanden indkalder til bestyrelsesmøder. Korpsbestyrelsen er beslutningsdygtig, når der er
indkaldt til møde med mindst 14 dages varsel, og når der er mindst fire bestyrelsesmedlemmer til stede. Der føres en beslutningsprotokol.
Korpsbestyrelsen arbejder under ansvar over for korpsrådet.
§ 17 Tegningsret
De tegningsberettigede bestyrelsesmedlemmer i henhold til § 26 BGB (“Bürgerliches Gesetzbuch”) er korpsrådsformand, næstformand, kasserer, spejderchef og vicespejderchef.
Korpset tegnes i retslig og ikke retslig sammenhæng af tre af disse bestyrelsesmedlemmer i
fællesskab.

§ 18 Korpsrådet
Korpsrådet er øverste myndighed i alle korpsets anliggender.
Sammensætning:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.

korpsbestyrelsens medlemmer
de tre grenledere
alle udnævnte, aktive ledere
én leder fra hver godkendt klan
tre af de valgte grupperådsmedlemmer fra hver gruppe
æresmedlemmerne
én repræsentant fra Sct. Georgs Gildet i Flensborg

Korpsrådsmødet er et delegeretmøde, der er åbent. Alle har taleret. Stemmeret har alle
tilstedeværende korpsrådsmedlemmer med én stemme hver. Alle korpsrådsbeslutninger
protokolleres, og protokollen underskrives af dirigent og protokolfører. Protokollen sendes til
bestyrelsesmedlemmerne, grenlederne og grupperne.
Det ordinære korpsrådsmøde afholdes som regel i marts måned. Forslag, der skal behandles som punkt på dagsordenen, skal indgives skriftligt til korpsrådsformanden inden den
1. januar. Korpsrådsformanden, spejderchefen og vicespejderchefen indkalder til korpsrådsmøde med mindst 3 ugers varsel. Der indkaldes skriftligt og med angivelse af dagsorden.
Dagsordenen til det ordinære korpsrådsmøde skal mindst indeholde:
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.
9.

10.
11.

Valg af dirigent
Beretning ved korpsrådsformanden
Beretning ved spejderchefen og vicespejderchefen
Beretning fra Spejdergården Tydal
Fremlæggelse af det reviderede regnskab for
a. korpset
b. Tydal
c. Spejderfonden
Behandling af indkomne forslag
Fremlæggelse af budget for
a. korpset
b. Tydal
Fastsættelse af kontingent
Valg af medlemmer til korpsbestyrelsen
i lige år:
korpsrådsformand, spejderchef og kasserer
i ulige år: korpsrådsnæstformand og vicespejderchef
hvert år:
et grupperådsmedlem og en lederrepræsentant
Valg af én af revisorerne og en revisorsuppleant
Eventuelt

Ekstraordinært korpsrådsmøde afholdes, når bestyrelsen finder det nødvendigt, eller når
1/4 af korpsrådsmedlemmerne fremsætter skriftligt begæring herom, indeholdende motiveret
dagsorden. Der indkaldes med mindst 8 dages varsel.

§ 19 Spejdergården Tydal
Spejdergården Tydal er korpsets spejdercenter.
Den daglige ledelse varetages af en bestyrer, der ansættes af SdU i samråd med korpsbetyrelsen. Tydals bestyrer er ansvarlig over for korpsbestyrelsen. Bestyreren kan deltage i
korpsets møder, dog uden stemmeret.
Tydals regnskab føres af korpskassereren.
§ 20 Spejdermuseum
Spejdermuseet er etableret på Spejdergården Tydal. Bestyrelsen udpeger personer til at
foretage det praktiske arbejde med museet.
§ 21 Sydslesvigs Spejderfond
Korpset disponerer over flere fonde, som er samlet i Sydslesvigs Spejderfond. Reglerne for
administration og anvendelse af midlerne er fastsat i de enkelte fundatser.
§ 22 Regnskabsår og revision
Regnskabsåret følger kalenderåret. Regnskaberne for korpset, Tydal og Spejderfonden revideres af to revisorer. Revisorerne vælges af korpsrådet skiftevis for to år ad gangen.
§ 23 Vedtægtsændringer
Vedtægtsændringer kan kun vedtages på et korpsrådsmøde. Forslag til vedtægtsændringer
skal udsendes sammen med indkaldelsen til korpsrådsmødet. Vedtægtsændringer kræver
2/3 majoritet af de fremmødte stemmeberettigede.
§ 24 Opløsning
Korpsets opløsning kan kun vedtages af korpsrådet, såfremt det har stået som punkt på
dagsordenen på to på hinanden følgende korpsrådsmøder, der afholdes med mindst 6 ugers
og højest 3 måneders mellemrum. Opløsningen kræver 3/4 majoritet af de fremmødte
stemmeberettigede ved begge korpsrådmøder.
§ 25 Anvendelse af midler
I tilfælde af korpsets opløsning eller ved bortfald af skattebegunstigede formål tilfalder korpsets ejendele og formue “Sydslesvigs danske Ungdomsforeninger e.V.” til udelukkende og
umiddelbar anvendelse til almennyttige formål i ungdomsarbejdet.
§ 26 Ikrafttræden
Disse vedtægter blev besluttet på det ordinære korpsrådsmøde den 18. marts 2000 på Tydal
og træder i kraft umiddelbart efter deres vedtagelse. Samtidigt ophæves de hidtidige vedtægter fra 21. marts 1991 med ændringer fra den 18. marts 1993 og 21. marts 1994.

