
Vedtægter for Balder Gruppe 

 

§ 1. Navn og hjemsted 

Stk. 1. Gruppens navn er Balder Gruppe.  

Stk. 2. Gruppens hjemsted er i Odsherred kommune. 

Stk. 3. Gruppen er en gruppe under foreningen Det Danske Spejderkorps (Herefter forkortet DDS). 

 

§ 2. Formål 

Stk. 1. Gruppens formål er: 

a. Se DDS’ Rammevedtægter. 

 

§ 3. Medlemskreds 

Stk. 1. Som medlem optages enhver, som har lyst og vilje til at arbejde for gruppens formål. 

Stk. 2. Indmeldelse sker elektronisk på gruppens indmeldelsesblanket. Medlemskabet er først 

gyldigt, når medlemmet har betalt indmeldelsesgebyr. 

Stk. 3. Udmeldelse kan ske skriftlig på mail til grenlederen. Udmeldelsen skal være afsendt senest 1 

måned før kontingentet udløber. 

Stk. 4. Medlemmerne betaler et på grupperådsmødet fastsat kontingent. Kontingentet opkræves 

forud for hvert halvår. 

 

§ 4. Kontingent 

Stk. 1. Kontingentopkrævningen udsendes maks. 10 dage før forfaldsdato. 

Stk. 2.Ved udmeldelse før kontingentperiodens udløb refunderes resterende kontingent ikke. 

Stk. 3.Ved manglende kontingentbetaling udsendes der skriftlig rykker maks. 3 gange, hvorefter 

medlemmer automatisk udmeldes, såfremt betalingen stadig udebliver. 

 

§ 5. Medlemsservice 

Stk. 1.Det er et krav at medlemmerne i gruppen benytter DDS’ medlemsservice og selv 

vedligeholder stamdata. 

 

§ 6. Medlemsforpligtelser 

Stk. 1.Der er mødepligt ved alle spejdermøder og arrangementer. Ved udeblivelse skal gives 

skriftlig besked til en leder på grenen via sms. 

Stk. 2.Ved alle arrangementer, som kræver tilmelding, er medlemmer forpligtet til at give tilsagn om 

tilmelding eller framelding inden for tidsfristen. Tilmelding/framelding forgår skriftligt enten via 

medlemsservice eller skriftligt til grenleder. 

Stk. 3. Medlemmer er forpligtet til at deltage i rengøringsturnus af hytten. Turnus udarbejdes af 

bestyrelsen for et halvt år ad gangen.  

Stk. 4. Medlemmer er forpligtet til at deltage i arrangementer, som for gruppen er økonomisk 

vigtige. 

 

§ 7. Grupperådsmøde 

Stk. 1.Grupperådsmødet er foreningens højeste myndighed. 

Stk. 2. Ordinært grupperådsmøde afholdes en gang årligt inden udgangen af februar måned jf. DDS’ 

vedtægter. 

Stk. 3. Møde- og stemmeberettigede på grupperådsmødet er alle, som er er registreret med aktivt 

medlemsnummer i DDS’ medlemsservice, og der kan ikke stemmes ved fuldmagt.  



Stk. 4. Grupperådsmødet træffer sine beslutninger med simpelt flertal (en over halvdelen af de 

gyldigt afgivne stemmer) og ved håndsoprækning.  

Stk. 5. Formanden er på valg i lige år. Kassereren er på valg i ulige år. 

 

§ 8. Ekstraordinært grupperådsmøde 

Stk. 1. Se DDS’ vedtægter. 

 

§ 9. Gruppens daglige ledelse 

Stk. 1. Se DDS’ vedtægter. 

Stk. 2. Formanden er forpligtet til at indhente børneattester 1 gang årligt, i august måned, på alle 

bestyrelsesmedlemmer. 

Stk. 3. Som leder og bestyrelsesmedlem får man udleveret nøgle til spejderhytten. Der kvitteres for 

modtagelse. Ved bortkomst af nøgle hæftes der personligt for ny nøgle. Beløbet fastsættes af 

bestyrelsen. 

Stk. 4. Ved ophør af leder- og bestyrelsesfunktion tilbageleveres nøglen til gruppeleder, der kvitterer 

for modtagelse. 

Stk. 5. Bestyrelsen beslutter regler og beløb vedrørende gaver til medlemmer ved særlige 

lejligheder. 

 

§ 10. Økonomi, regnskab og revision 

Stk. 1. Gruppens regnskabsår følger kalenderåret. 

Stk. 2. Bestyrelsen er ansvarlig over for grupperådsmødet for budget samt regnskab.  

Stk. 3. Bestyrelsen er forpligtet til, at budget revideres hvert halve år. 

Stk. 4. Gruppens regnskab føres af kassereren. 

Stk. 5. Regnskabet revideres af de på grupperådsmødet valgte revisorer. 

 

§ 11. Tegningsregler og hæftelse 

Stk. 1. Foreningen tegnes udadtil ved underskrift af formanden og gruppeleder 

Stk. 2. Der påhviler ikke foreningens medlemmer nogen personlig hæftelse for de forpligtelser, der 

påhviler foreningen. 

 

§ 12. Vedtægtsændringer 

Stk. 1. Disse vedtægter kan kun ændres med 2/3 flertal på grupperådsmødet, hvor ændringsforslaget 

fremgår af dagsordenen.  

Stk. 2. Vedtægtsændringer træder i kraft med virkning fra det grupperådsmøde, de vedtages på. 

 

 

Formandens underskrift 

 


