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I ORGANISATIONEN
§1

Navn, sprog, hjemsted

1. Korpsets navn er "Dansk Spejderkorps Sydslesvig e.V." (DSS).
Korpsets sprog er dansk.
Korpset blev stiftet den 10. august 1919.
Hjemsted er Tydal, Eggebek kommune, Tydal 1, D-24852 Eggebek
§2

Tilhørsforhold

1. Korpset er som selvstændig landsdelsorganisation tilsluttet "Sydslesvigs danske
Ungdomsforeninger e.V." (SdU).
2. Korpset arbejder i nær tilknytning til spejderkorpsene i Danmark.
3. Med sine kvindelige medlemmer er korpset observatør i pigespejdernes fællesråd
(Danmark) og igennem denne status tilsluttet verdensspejderbevægelsen "World
Association of Girl Guides and Girl Scouts" (WAGGGS). DSS’ kvindelige medlemmer
repræsenteres på verdensplan af pigespejdernes Fællesråd (Danmark) , og DSS
deltager som del af den danske delegation på verdensplan.
4. Med sine mandlige medlemmer er korpset observatør i drengespejderens fællesråd
(Danmark) samt støttemedlem af "Bund der Pfadfinderinnen und Pfadfinder
Landesverband Schleswig-Holstein/Hamburg" (BdP) og igennem sidstnævnte
medlemskab pr. kontrakt tilsluttet verdensspejderbevægelsen "World Organization
of the Scout Movement" (WOSM). DSS´ mandlige medlemmer repræsenteres på
verdensplan af drengespejderens fællesråd (Danmark) og deltager som del af den
danske delegation på verdensplan.
§3

Formål

1. Korpsets formål er at udvikle børn og unge til vågne, aktive, selvstændige
mennesker, der er villige til efter bedste evne at påtage sig et medmenneskeligt
ansvar i det sydslesvigske og danske samfund og ude i verden.
§4

Arbejdsgrundlag

1. Korpsets formål søges opfyldt ved at skabe et spændende og udviklende miljø for
børn og unge gennem friluftsliv, aktiviteter og gruppeliv baseret på spejdermetoden i
overensstemmelse med den internationale spejderbevægelse.

§5

Spejderlov og løfte

Spejderloven
Som spejder vil jeg gøre mit bedste for
- at finde min egen tro
- at værne om naturen,
- at være hensynsfuld og hjælpsom,
- at være til at stole på,
- at have respekt for andre,
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- at høre andres meninger og selv tage standpunkt,
- at tage medansvar i familie og samfund.
Spejderløftet
Jeg lover at holde spejderloven.
Spejdermotto
Vær beredt.
Ulveloven
Vi vil stå sammen, gøre vores bedste, være gode mod enhver.
Ulveløftet
Jeg lover at gøre mit bedste for at holde loven og hver dag gøre noget for at glæde andre.
Ulvemotto
Gør dit bedste.

§6

Almennyttighed

1. Korpsets formål er udelukkende og umiddelbart almennyttige i henhold til afsnittet
"Steuerbegünstigte Zwecke" i "Abgabenordnung". Korpset arbejder uegennyttigt;
det tjener ikke primært egne økonomiske formål, men udelukkende det i § 4 nævnte
formål.
2. Korpsets ledere arbejder frivilligt og 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.
II OVERORDNEDE PRINCIPPER
§7

Medlemmer

1. Alle fra den danske folkedel, der vil tilslutte sig korpsets formål, kan optages i
korpset. Optagelse sker efter henvendelse til den respektive leder eller gruppeleder i
spejdergruppen. Der udfyldes korpsets indmeldelsesformular, med oplysninger om
spejderarbejdet, der underskrives af forældrene for børn/unge under 18 år.
2. Medlemmerne er kontingentpligtige til korpset og i den lokale gruppe.
a) Kontingentets størrelse besluttes af korpsrådet hhv. grupperådet.
3. Æresmedlemmer udnævnes af Korpsledelsen.
4. Enkeltmedlemmer er ikke tilknyttet en gruppe i korpset og er kontingentpligtige
direkte til korpset. Enkeltmedlemmer har ingen stemmeret.
§8

Ophør af medlemskab i foreningen

1. Medlemskabet ophører ved dødsfald, udtrædelse eller udelukkelse af foreningen.
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Et medlem kan af Korpsledelsen udelukkes af foreningen pga.:
a. kontingentet ikke betales trods opfordring.
b. ikke overholder korpsets formål og arbejdsgrundlag.
c. eller af anden skadelig grund
Udelukkelsen gennem Korpsledelsen kan ankes til korpsrådet.
§9

Myndighed

1. Formænd, kasserer, gruppeledere, enhedsledere, udvalgsledere, ledere af
arrangementer og spejderchefer skal være myndige.
2. Gruppebestyrelsen kan godkende en ikke-myndig person til flok-, trop-, eller
klanleder i samråd med forældre/værge. I dette tilfælde tegner gruppebestyrelsen
enheden.
3. Hvis en leder af et gruppearrangement ikke er myndig, tegner gruppelederen.
4. Hvis en leder af et korpsarrangement ikke er myndig, tegner korpsledelsen.
§ 10

Ledere i korpset

1. Følgende er ledere i Dansk Spejderkorps Sydslesvig
a. enhedsledere – herunder også lederassistenter
b. gruppeledere
c. udvalgsledere – herunder også lederassistenter
d. medlemmer af Korpsledelsen
2. Ledere skal påtage sig et ansvar for spejderarbejdet og opfylde korpsets krav til
ledere, jf. § 11
§ 11

Krav til ledere

1. Personer, som ønsker at være ledere i Dansk Spejderkorps Sydslesvig, skal
underskrive korpsets ledererklæring og samtidig indhente ”Erweitertes
Führungszeugnis”.
2. Korpsledelsen fastsætter indhold af ledererklæring, herunder krav til ledere.
3. Alle ledere forpligter sig til at erhverve og til stadighed at udvikle fornødne
færdigheder og viden.
III GRUPPEN
§ 12

Gruppers anerkendelse

1. En gruppe skal arbejde i overensstemmelse med korpsets formål og arbejdsgrundlag
samt korpsets vedtægter i øvrigt.
2. En gruppe skal for at være anerkendt have en bestyrelse og en gruppeledelse, der er
valgt og godkendt efter reglerne.
3. Korpsledelsen anerkender grupper, der overholder stk. 1-2.
4. Korpsledelsen kan efter høring fastsætte nærmere regler for anerkendte grupper.
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§ 13

Nedlæggelse af en gruppe

1. Korpsledelsen kan efter indstilling fra gruppebestyrelsen nedlægge en gruppe eller
lade den hvile.
2. Korpsledelsen kan tilbagekalde anerkendelse for en gruppe, som ikke virker i
overensstemmelse med korpsets formål, arbejdsgrundlag og love.
3. I tilfælde af en gruppes nedlæggelse tilfalder, hhv. tilbageføres gruppens midler og
ejendele til "Dansk Spejderkorps Sydslesvig e.V.".
§ 14

Gruppens sammensætning

1. Flokke, troppe og klaner og andre enheder, der udfører relevant arbejde, samles i en
gruppe, der ledes af en gruppeleder. En gruppe kan bestå af en eller flere enheder.
2. En gruppe inddeles i enheder som for eksempel:
a. Flok. Alder 6-10. En flok er en enhed af ulve. Flokken ledes af en flokleder.
Flokken bør opdeles i bander.
b. Trop. Alder 10-16. En trop er en enhed af spejdere. Troppen ledes af en
tropleder. Troppen bør opdeles i patruljer.
c. Klan. Alder 16 år og opefter. Klanen er en enhed af seniorer. Klanen ledes af
en klanleder.
Rammerne omkring gruppens opbygning er vejledende for gruppen, således at der
tages hensyn til den enkelte spejders modenhed.
§ 15

Gruppens organisering

1. Grupperådet er gruppens øverste myndighed.
2. Gruppens bestyrelse har over for grupperådet det overordnende ansvar for
gruppens virke.
3. Gruppeledelsen planlægger og leder det daglige arbejde for gruppens medlemmer
under ansvar overfor bestyrelsen.
§ 16

Gruppebestyrelse

1. Gruppebestyrelsen består af formand, næstformand, kasserer, gruppelederen og op
til tre medlemmer.
2. Formand, næstformand og kasserer må ikke være aktive ledere.
3. Bestyrelsen har over for grupperådet ansvar for,
a. at tegne gruppen ind- og udadtil
b. at gruppen ledes i overensstemmelse med korpsets formål, arbejdsgrundlag
og værdier
c. at gruppen overholder korpsets vedtægter
d. gruppens økonomi
e. opfølgning af grupperådets beslutninger
f. koordination og beslutninger vedrørende gruppens dagligdag i samarbejde
med gruppeledelsen, samt
g. at godkende ledere og hjælpere, herunder at indhente ledererklæring.
4. Såfremt det ikke er muligt at sammensætte bestyrelsen efter de gældende regler,
kan gruppen søge Korpsledelsen om dispensation.
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5. Bestyrelsesmøderne indkaldes af formanden.
6. Fratræder et medlem af gruppens bestyrelse, kan bestyrelsen konstituere et nyt
medlem i perioden frem til næste grupperådsmøde.
7. Fratræder formand eller kasserer, skal bestyrelsen udpege et nyt medlem i perioden
frem til næste grupperådsmøde blandt deres midte.
Grupperådet og Korpsledelsen orienteres om konstitueringen inden to uger.
8. Alle gruppebestyrelsesmedlemmer er korpskontingentpligtige.
§ 17

Gruppeledelse

1. En gruppeledelse består af de aktive ledere- og assistenter og evt. hjælpere for de
godkendte flokke, troppe og klaner i en gruppe.
2. Alle ledere vælger blandt deres midte en gruppeleder, som skal være fyldt 18 år.
Gruppelederen meddeles til korpsledelsen.
3. Gruppeledelsen planlægger og leder det daglige arbejde for gruppens medlemmer
under ansvar over for gruppebestyrelsen.
4. Gruppelederen har ansvar for,
a. at koordinere gruppens daglige spejderarbejde på tværs af enhederne
b. at modtage og videreformidle information til og fra gruppen
c. at alle i gruppen har fokus på kvalitet i spejderarbejdet
d. anerkende den enkelte leders arbejde og motivere til deltagelse i relevant
uddannelse
e. sikre at gruppeledelsen deltager i korpsets arrangementer for ledere
§ 18

Grupperåd

1. Grupperådet, som er gruppens øverste myndighed, består af:
a. medlemmer, der er fyldt 14 år
b. forældre til medlemmer under 18 år
c. gruppebestyrelsen og gruppeledelsen
2. Grupperådets fremmødte medlemmer har hver én stemme.
3. Alle gruppens medlemmer må deltage i grupperådsmødet og har taleret.
§ 19

Grupperådsmøde

1. Gruppen afholder et årligt grupperådsmøde inden april måned, som
gruppebestyrelsesformanden skriftligt indkalder til med mindst to ugers varsel.
2. Dagsordenen for det ordinære grupperådsmøde skal mindst omfatte:
a. Valg af dirigent og referent
b. Bestyrelsens beretning
c. Enhedernes beretninger
d. Fremlæggelse af revideret regnskab til godkendelse og revisorernes udtalelse
e. Vedtagelse af budget for indeværende år, samt fastsættelse af kontingent
f. Valg til bestyrelsen af:
i.
i lige år: formand og kasserer
ii.
i ulige år: næstformand
iii.
hvert år: tre medlemmer
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g. Valg af to revisorer
h. Evt.
3. Senest to uger efter grupperådsmødet sendes referat underskrevet af dirigenten og
bestyrelsesformanden til grupperådet. Samtidig sendes referat og det godkendte
regnskab til korpsledelsen.
§ 20

Udelukkelse i gruppen

1. Gruppebestyrelsen kan udelukke medlemmer af gruppen, der ikke overholder
korpsets mål og formål.
2. Udelukkelsen kan ankes til korpsledelsen.
§ 21

Interne tegningsregler for grupperne

1. Gruppen tegnes af bestyrelsesformanden, næstformanden, gruppelederen og
kassereren.
2. Gruppen tegnes af mindst to af de tegningsberettigede.
IV KORPSET
§22

Korpsrådet

1. Korpsrådet er øverste myndighed i alle korpsets anliggender.
2. Stemmeberettigede ved korpsrådsmødet er:
a. korpsledelsens medlemmer
b. 4 repræsentanter for hver gruppe udpeget af grupperådet
c. 1 repræsentant for hvert godkendt udvalg.
3. Stemmeafgivelsen kan kun udøves ved personligt fremmøde.
4. Observatørstatus uden stemmeret:
a. æresmedlemmerne
b. én repræsentant fra Sct. Georgs Gildet Flensborg
§ 23

Korpsrådsmøde

1. Det ordinære korpsrådsmøde afholdes i oktober/november måned.
2. Korpsrådsmødet er åben for alle korpsets medlemmer.
3. Korpsledelsen indkalder til korpsrådsmøde med mindst 4 ugers varsel. Der indkaldes
skriftligt og med angivelse af dagsorden og relevante bilag.
4. Medlemmers forslag, der skal behandles som punkt på dagsordenen, skal med
begrundelse, indgives skriftligt til bestyrelsesformanden 6 uger inden det ordinære
Korpsrådsmøde og udsendes sammen med dagsordenen.
5. Dagsorden for korpsrådsmøde.
Dagsordenen til det ordinære korpsrådsmøde skal mindst indeholde:
1. Valg af dirigent
2. Valg af protokolfører
3. Beretning fra Korpsledelsen
4. Beretning fra Tydal Udvalget
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5. Fremlæggelse af det reviderede regnskab for:
a. korpset
b. Spejderfonden
6. Revisorernes udtalelse og decharge
7. Behandling af indkomne forslag
8. Fastsættelse af kontingent til korpset
9. Fremlæggelse og godkendelse af budget for korpset
10. Valg af Korpsledelsen
a. i lige år: to spejderchefer
b. i ulige år: en formand, en korpskasserer
c. hvert år: 3 medlemmer
11. Valg af én af revisorerne og en revisorsuppleant
12. Eventuelt
6. Alle korpsrådsbeslutninger protokolleres, og protokollen underskrives af dirigent og
protokolfører. Protokollen udsendes senest 3 uger efter korpsrådsmødet.
7. Ekstraordinært korpsrådsmøde afholdes, når Korpsledelsen finder det nødvendigt,
eller når 1/4 af korpsrådsmedlemmerne fremsætter skriftlig begæring herom,
indeholdende motiveret dagsorden. Der indkaldes med mindst 8 dages varsel.
§ 24 Korpsledelsen

1. Korpsledelsen arbejder under ansvar overfor Korpsrådet.
2. Korpsledelsens opgaver:
a. Varetagelse af korpsets interesser udadtil og styrkelse af fællesskabet i
Sydslesvig og Danmark og med øvrige spejderkorps i ind- og udland, samt i
øvrigt med organisationer med hvilke, der findes interessefællesskab.
b. Ansvarlig for korpsets arrangementer (korpslejre, konkurrencer,
korpsrådsmøder, kurser, internationalt arbejde, kommunikation mv.).
c. Korpsledelsen er ansvarlig for indkaldelse og gennemførelse af
Korpsrådsmødet, herunder udarbejdelse og behandling af forslag til
Korpsrådsmødet vedrørende korpsets arbejde.
d. Korpsledelsen nedsætter udvalg og godkender formænd og øvrige
medlemmer til disse. Hvert udvalg udstyres med et kommissorium.
e. Valg af repræsentanter til bestyrelser, udvalg, råd mv. hvor korpset vælger at
lade sig repræsentere.
f. Korpsledelsen er ansvarlig for korpsets administration, økonomi og
repræsentation i henhold til ”Vereinsgesetz”.
g. Korpsledelsen opretter og nedlægger grupper efter indstilling fra
gruppebestyrelsen
h. Korpsledelsen fastsætter i øvrigt selv sin forretningsorden.

8

§ 25

Valg til Korpsledelsen

1. På korpsrådsmødet vælges der
a. I lige år to spejderchefer. Spejdercheferne bør være af hvert køn.
b. I ulige år en formand og en korpskasserer.
c. Hvert år 3 medlemmer til korpsledelsen.
2. Valgene foregår skriftligt. De opstillede kandidater vælges ved simpelt flertal.
Genvalg kan finde sted for alle poster. For at sikre udvikling i korpset, bør det
tilstræbes, at korpsledelsesmedlemmerne jævnligt og mindst hvert 6. år skifter
funktion.
3. Bliver en af posterne som formand eller spejderchefer ledige i funktionsperioden
konstituerer Korpsledelsen ud af sin midte en ny spejderchef/formand indtil næste
Korpsrådsmøde.
4. Bliver posten som korpskasserer ledig i funktionsperioden, konstituerer
Korpsledelsen en ny korpskasserer indtil næste korpsrådsmøde.
5. Vælges der ikke en korpskasserer på korpsrådsmødet, kan korpsledelsen konstituere
en ny korpskasserer indtil næste korpsrådsmøde. Vælges der ikke en hel
korpsledelse, foretages suppleringsvalg på det efterfølgende Korpsrådsmøde.
Valgperioden er 1 år.
§ 26

Tegningsregel

1. Korpset tegnes i retslig og ikke retslig sammenhæng af formand, de to spejderchefer
og korpskassereren i henhold til § 26 BGB.
2. Korpset tegnes af mindst to af de tegningsberettigede.
V ANDRE ENHEDER I KORPSET
§ 27

Arrangementer

1. Godkendte korpsarrangementer er enheder, der primært tilbyder aktiviteter for
korpsets andre enheder og andre spejderkorps.
2. Godkendte korpsarrangementer virker i overensstemmelse med korpsets formål og
arbejdsgrundlag samt korpsets love i øvrigt.
3. Korpsarrangementer skal godkendes af Korpsledelsen. Korpsledelsen udarbejder
retningslinjer for godkendelse af arrangementer.
4. Korpsledelsen kan tilbagekalde godkendelsen af arrangementer, der ikke virker i
overensstemmelse med korpsets formål, arbejdsgrundlag og love.
VI DIVERSE
§ 28

Spejdergården Tydal

1. Spejdergården Tydal er korpsets hjemsted. Korpsets interesser med henblik på
Spejdergården Tydal varetages i samarbejde med SdU efter gældende regler.
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§ 29

Sydslesvigs Spejderfond

1. Korpset disponerer over flere fonde, som er samlet i Sydslesvigs Spejderfond.
Reglerne for administration og anvendelse af midlerne er fastsat i de enkelte
fundatser.
§ 30

Regnskabsår og revision

1. Regnskabsåret følger kalenderåret. Regnskaberne for korpset og Spejderfonden
revideres af to revisorer. Revisorerne vælges af korpsrådet skiftevis for to år ad
gangen.
§ 31

Vedtægtsændringer

1. 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.
§ 32

Opløsning

1. 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 højst 3 måneders mellemrum. Opløsningen kræver 3/4 majoritet
af de fremmødte stemmeberettigede ved det første korpsrådsmøde, ved det sidste
med simpelt flertal.
§ 33

Anvendelse af midler

1. 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.
§ 34

Ikrafttræden af vedtægterne

1. Disse vedtægter blev besluttet på det ordinære korpsrådsmøde den 20. marts 2016
på Tydal og træder i kraft umiddelbart efter deres vedtagelse. Samtidigt ophæves de
hidtidige vedtægter fra den 18. marts 2000.
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