
 

Hovedbestyrelsen 
 
 

Med virkning fra 1. januar 2017 ændrede Dansk Ungdoms Fællesråd (DUF) reglerne for at modtage tipstilskud. De nye regler betyder, at vi med vores vedtægter skal 
sikre, at alle unge over 16 år skal have mulighed for at beklæde alle demokratisk valgte poster i organisationen. Dette forslag er forudsætningen for, at vi fortsat kan 
modtage tipstilskud for alle vores medlemmer under 30 år. 
 
Som medlem af KFUM-Spejderne i Danmark er man en del af en demokratisk børne- og ungdomsorganisation og i mange år har alle unge, der er fyldt 15 år, haft 
stemmeret i vores demokratiske organer, men til en den del poster har det været et krav, at de valgte personer skal være myndige. KFUM-Spejderne ønsker at bakke op 
om de nye retningslinjer for unges mulighed for at engagere sig i demokratiet i den forening, hvor de er medlem. For KFUM-Spejderne i Danmark er det en naturlig del af 
vores arbejde, at vi i vores arbejde medvirker til at flere børn og unge opnår den demokratiske dannelse, som man kan opnå ved at engagere sig i en forening; lokalt, 
regionalt eller nationalt. 
 
Med forslaget ønsker vi at give 15-17-årige lige demokratiske rettigheder, således at de både har stemmeret og er valgbare til alle poster i gruppe, distrikt og korps. 
Samtidig fjernes forskellen på medlemmer og forældre ved valg til grupperådet, da disse nu er ligestillede som medlem eller repræsentant for et medlem. Ydermere 
præciseres rammerne for, hvem der tegner gruppe, distrikt eller korps, såfremt ingen af de tegningsberettigede er myndige og det præciseres, at gruppen er en 
selvstændig juridisk enhed. 
 
 

Forslagsteksten findes på næste side.  



 
Nuværende ordlyd:  
 

Ændringer i ordlyden: 
 

Foreslået ordlyd: 

§ 10. Gruppemødet 
1. Ordinært gruppemøde afholdes hvert år inden 

udgangen af februar måned. Gruppemødet 
indkaldes skriftligt med mindst 14 dages varsel til 
de stemmeberettigede. 

2. Stemmeberettigede ved gruppemødet er: 
a. Alle gruppens medlemmer, der er fyldt 15 år. 
b. Forældre til medlemmer, der ikke er fyldt 15 

år. 
c. Medlemmer af det hidtidige grupperåd, der 

ikke er omfattet af pkt. 2a. og 2b. 
 
 
 
 
 
[…] 
 
4. Valg af gruppeleder og gruppeassistenter: 

De tilstedeværende ledere i gruppen vælger 
gruppeleder og et antal gruppeassistenter. 
Valgbar er ethvert medlem af korpset, der har 
modtaget korpsets lederbrev eller i forbindelse 
med sit valg modtager dette. 
 
 
 
 
 

§ 10. Gruppemødet 
1. Ordinært gruppemøde afholdes hvert år inden 

udgangen af februar måned. Gruppemødet 
indkaldes skriftligt med mindst 14 dages varsel til 
de stemmeberettigede. 

2. Stemmeberettigede ved gruppemødet er alle 
gruppens medlemmer: 
a. Alle gruppens mMedlemmer, der er fyldt 15 år 

på tidspunktet for afholdelse af 
gruppemødet, udøver selv sin stemmeret. 

b. Forældre til mMedlemmer, der ikke er fyldt 15 
år, kan lade sig repræsentere ved en 
forælder eller værge. 

c. Medlemmer af det hidtidige grupperåd, der 
ikke er omfattet af pkt. 2a. og 2b. 

 
[…] 
 
4. Valg af gruppeleder og gruppeassistenter: 

De tilstedeværende ledere i gruppen vælger 
gruppeleder og et antal gruppeassistenter. 
Valgbar er ethvert medlem af korpset, der har 
modtaget korpsets lederbrev eller i forbindelse 
med sit valg modtager dette. 
 
 
 
 
 

§ 10. Gruppemødet 
1. Ordinært gruppemøde afholdes hvert år inden 

udgangen af februar måned. Gruppemødet 
indkaldes skriftligt med mindst 14 dages varsel til 
de stemmeberettigede. 

2. Stemmeberettigede ved gruppemødet er alle 
gruppens medlemmer: 
a. Medlemmer, der er fyldt 15 år på tidspunktet 

for afholdelse af gruppemødet, udøver selv sin 
stemmeret. 

b. Medlemmer, der ikke er fyldt 15 år, kan lade sig 
repræsentere ved en forælder eller værge. 

c. Medlemmer af det hidtidige grupperåd, der 
ikke er omfattet af pkt. 2a. og 2b. 

 
 
[…] 
 
4. Valg af gruppeleder og gruppeassistenter: 

De tilstedeværende ledere i gruppen vælger 
gruppeleder og et antal gruppeassistenter. 
Valgbar er ethvert medlem af korpset, der har 
modtaget korpsets lederbrev eller i forbindelse 
med sit valg modtager dette. 
 
 
 
 
 



Nuværende ordlyd:  
 

Ændringer i ordlyden: 
 

Foreslået ordlyd: 

5. Ved valget til grupperådet opdeles gruppemødet i 
3 valggrupper: 
a. De tilstedeværende forældre til medlemmer, 

der ikke er fyldt 15 år, vælger 2-5 
repræsentanter til grupperådet. Antallet af 
repræsentanter afgøres af valggruppen selv. 
Valgbare er forældre til medlemmer i gruppen. 
Man vælges for 2 år. Hvert år er halvdelen på 
valg. 

 
 
 

b. De tilstedeværende medlemmer af gruppen, 
der er over 15 år, men som ikke er ledere, 
vælger 1-2 repræsentanter til grupperådet for 
1 år ad gangen. Antallet af repræsentanter 
afgøres af valggruppen selv. Valgbare er 
medlemmer af gruppen over 15 år, som ikke er 
ledere. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. Ved valget til grupperådet opdeles gruppemødet i 
32 valggrupper: 
a. De tilstedeværende forældre til medlemmer 

eller deres repræsentant jf. stk. 2, som ikke 
er ledere,, der ikke er fyldt 15 år, vælger 2-53-7 
repræsentanter til grupperådet. Antallet af 
repræsentanter afgøres af valggruppen selv. 
Valgbare er forældre til medlemmer i gruppen, 
der er fyldt 15 år eller forældre/værge til 
medlemmer i gruppen, der ikke er fyldt 15 
år. Man vælges for 2 år. Hvert år er halvdelen 
på valg. 

b. De tilstedeværende medlemmer af gruppen, der 
er over 15 år, men som ikke er ledere, vælger 1-2 
repræsentanter til grupperådet for 1 år ad 
gangen. Antallet af repræsentanter afgøres af 
valggruppen selv. Valgbare er medlemmer af 
gruppen over 15 år, som ikke er ledere. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. Ved valget til grupperådet opdeles gruppemødet i 
2 valggrupper: 
a. De tilstedeværende medlemmer eller deres 

repræsentant jf. stk. 2, som ikke er ledere, 
vælger 3-7 repræsentanter til grupperådet. 
Antallet af repræsentanter afgøres af 
valggruppen selv. Valgbare er medlemmer i 
gruppen, der er fyldt 15 år eller 
forældre/værge til medlemmer i gruppen, der 
ikke er fyldt 15 år. Man vælges for 2 år. Hvert år 
er halvdelen på valg. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Nuværende ordlyd:  
 

Ændringer i ordlyden: 
 

Foreslået ordlyd: 

c. Gruppelederen er også valgt til grupperådet. 
Herudover vælger de tilstedeværende ledere i 
gruppen 1-4 lederrepræsentanter til 
grupperådet for 2 år ad gangen. Valgbar er 
ethvert medlem af korpset, der har modtaget 
korpsets lederbrev eller i forbindelse med sit 
valg modtager dette. I grupperådet bør der 
være en lederrepræsentant fra hver af 
gruppens enheder. 

 
 
 
 
 
 
 
 
6. Gruppelederen, grupperådsformanden og 

kassereren skal være myndige. De to revisorer 
skal begge være myndige. 

[…] 
 

b. Gruppelederen er også valgt til grupperådet. 
Herudover vælger dDe tilstedeværende ledere i 
gruppen vælger 1-4 lederrepræsentanter til 
grupperådet for 2 år ad gangen. Valgbar er 
ethvert medlem af korpset, der har modtaget 
korpsets lederbrev eller i forbindelse med sit 
valg modtager dette og som har en 
lederfunktion i gruppen. I grupperådet bør 
der være en lederrepræsentant fra hver af 
gruppens enheder. 
Udover de valgte fra de to valggrupper, er 
gruppelederen også medlem af 
grupperådet. 
Ved valg til grupperådet skal 
repræsentanter fra valggruppe a udgøre 
mindst halvdelen af grupperådets 
medlemmer. 

6. Gruppelederen, grupperådsformanden og 
kassereren skal være myndige. De to revisorer skal 
begge være myndige. 

[…] 

b. De tilstedeværende ledere i gruppen vælger 1-
4 lederrepræsentanter til grupperådet for 2 år 
ad gangen. Valgbar er ethvert medlem af 
korpset, der har modtaget korpsets lederbrev 
eller i forbindelse med sit valg modtager dette 
og som har en lederfunktion i gruppen. 
Udover de valgte fra de to valggrupper, er 
gruppelederen også medlem af grupperådet. 
Ved valg til grupperådet skal repræsentanter 
fra valggruppe a udgøre mindst halvdelen af 
grupperådets medlemmer. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 […] 

 
Forslagsteksten fortsætter på næste side.  



Nuværende ordlyd:  
 

Ændringer i ordlyden: 
 

Foreslået ordlyd: 

§ 11. Grupperådet 
1. Ansvaret for en gruppe er hos det pågældende 

grupperåd. Grupperådet forpligter gruppen ved 
underskrift af rådets formand, rådets kasserer og 
gruppelederen, der alle skal være myndige. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Grupperådet består af de på gruppemødet valgte 
repræsentanter jf. § 10 stk. 5. Enhedsledere og -
assistenter kan inviteres til grupperådsmøderne 
uden stemmeret. 
Herudover kan rådet for et år ad gangen supplere 
sig yderligere. Eventuel supplering kræver fuld 
enighed herom. 
 
 
 

§ 11. Grupperådet 
1. Ansvaret for en gruppe er hos det pågældende 

grupperåd. Grupperådet forpligter gruppen ved 
underskrift af rådets formand, rådets kasserer og 
gruppelederen, der alle skal være myndige. 
Såfremt hverken grupperådsformanden, 
grupperådets kasserer eller gruppelederen er 
myndige, udpeger grupperådet på et møde én 
yderligere, navngiven, myndig person, som 
særligt tegningsberettiget. Såfremt der er 
andre medlemmer i grupperådet, der er 
myndige, bør et af disse myndige medlemmer 
udpeges som særligt tegningsberettiget. 
Såfremt ingen af grupperådets medlemmer er 
myndige, bør den særligt tegningsberettigede 
udpeges i forældrekredsen. Grupperådet 
forpligter i sådanne tilfælde gruppen ved 
underskrift af den særligt tegningsberettigede 
i forening med grupperådets formand og 
grupperådets kasserer eller i forening med 
grupperådets formand og gruppelederen. 

2. Grupperådet består af de på gruppemødet valgte 
repræsentanter jf. § 10 stk. 5. Enhedsledere og -
assistenter kan inviteres til grupperådsmøderne 
uden stemmeret. 
Herudover kan rådet for et år ad gangen supplere 
sig yderligere med 1-2 medlemmer. Eventuel 
supplering kræver fuld enighed herom. De 
indsupplerede medlemmer må ikke sammen 
med gruppeleder og valgte ledere fra 
valggruppe b udgøre et flertal af grupperådet. 

§ 11. Grupperådet 
1. Ansvaret for en gruppe er hos det pågældende 

grupperåd. Grupperådet forpligter gruppen ved 
underskrift af rådets formand, rådets kasserer og 
gruppelederen. 
Såfremt hverken grupperådsformanden, 
grupperådets kasserer eller gruppelederen er 
myndige, udpeger grupperådet på et møde én 
yderligere, navngiven, myndig person, som 
særligt tegningsberettiget. Såfremt der er andre 
medlemmer i grupperådet, der er myndige, bør et 
af disse myndige medlemmer udpeges som 
særligt tegningsberettiget. Såfremt ingen af 
grupperådets medlemmer er myndige, bør den 
særligt tegningsberettigede udpeges i 
forældrekredsen. Grupperådet forpligter i 
sådanne tilfælde gruppen ved underskrift af den 
særligt tegningsberettigede i forening med 
grupperådets formand og grupperådets kasserer 
eller i forening med grupperådets formand og 
gruppelederen. 

2. Grupperådet består af de på gruppemødet valgte 
repræsentanter jf. § 10 stk. 5. Enhedsledere og -
assistenter kan inviteres til grupperådsmøderne 
uden stemmeret. 
Herudover kan rådet for et år ad gangen supplere 
sig yderligere med 1-2 medlemmer. Eventuel 
supplering kræver fuld enighed herom. De 
indsupplerede medlemmer må ikke sammen med 
gruppeleder og valgte ledere fra valggruppe b 
udgøre et flertal af grupperådet. 



Nuværende ordlyd:  
 

Ændringer i ordlyden: 
 

Foreslået ordlyd: 

3. Ved førstkommende grupperådsmøde efter det 
ordinære gruppemøde konstituerer grupperådet 
sig med formand, kasserer og sekretær. 
Formanden bør vælges blandt 
forældrerepræsentanterne. 

4. Grupperådet udpeger enhedsledere og -
assistenter, for familiespejderkoordinator samt 
klanleder og -assistent se dog § 15 stk. 4 og § 27 
stk. 2 og stk. 3. 

5. Fratræder et valgt medlem inden næste ordinære 
gruppemøde, vælger grupperådet en anden 
person til den pågældende post for perioden frem 
til næste ordinære gruppemøde. 

3. Ved førstkommende grupperådsmøde efter det 
ordinære gruppemøde konstituerer grupperådet 
sig med formand, kasserer og sekretær. 
Formanden bør vælges blandt 
forældrerepræsentanterne fra valggruppe a. 

4. Grupperådet udpeger enhedsledere og -
assistenter, for familiespejderkoordinator samt 
klanleder og -assistent se dog § 15 stk. 4 og § 27 
stk. 2 og stk. 3. 

5. Fratræder et valgt medlem inden næste ordinære 
gruppemøde, vælger grupperådet en anden 
person til den pågældende post for perioden frem 
til næste ordinære gruppemøde. 

3. Ved førstkommende grupperådsmøde efter det 
ordinære gruppemøde konstituerer grupperådet 
sig med formand, kasserer og sekretær. 
Formanden bør vælges blandt repræsentanterne 
fra valggruppe a. 

4. Grupperådet udpeger enhedsledere og -
assistenter, for familiespejderkoordinator samt 
klanleder og -assistent se dog § 15 stk. 4 og § 27 
stk. 2 og stk. 3. 

5. Fratræder et valgt medlem inden næste ordinære 
gruppemøde, vælger grupperådet en anden 
person til den pågældende post for perioden frem 
til næste ordinære gruppemøde. 

 
Forslagsteksten fortsætter på næste side.  



Nuværende ordlyd:  
 

Ændringer i ordlyden: 
 

Foreslået ordlyd: 

§ 12. Økonomi 
1. Midlerne til gruppens arbejde tilvejebringes 

gennem kontingent, tjente penge, gaver og 
tilskud. Enhederne skal ved deres økonomi, 
herunder materiellets behandling, give spejderne 
et godt eksempel. 

2. Gruppens regnskab, der føres af den af 
grupperådet valgte kasserer, revideres af de af 
gruppemødet valgte revisorer og fremsendes til 
distriktschefen inden den 1. april i det efter det 
pågældende regnskabsår følgende år. 
Revisorerne og grupperådet kan når som helst 
forlange kassebeholdningen forevist. 

3. Kontingenter, der fastsættes af det pågældende 
grupperåd, skal betales præcist. Grupperådet er 
forpligtet til at føre medlemslister, der til enhver 
tid skal være ajour, samt at opkræve et årligt 
kontingent af det enkelte medlem, jf. korpsets 
bestemmelse herom. 

4. Regnskabet følger kalenderåret. Den af 
landsmødet fastsatte korpsafgift for alle korpsets 
medlemmer betales kvartalsvis forud. 

§ 12. Økonomi 
1. Midlerne til gruppens arbejde tilvejebringes 

gennem kontingent, tjente penge, gaver og 
tilskud. Enhederne skal ved deres økonomi, 
herunder materiellets behandling, give spejderne 
et godt eksempel. 

2. Gruppens regnskab, der føres af den af 
grupperådet valgte kasserer, revideres af de af 
gruppemødet valgte revisorer og fremsendes til 
distriktschefen inden den 1. april i det efter det 
pågældende regnskabsår følgende år. 
Revisorerne og grupperådet kan når som helst 
forlange kassebeholdningen forevist. 

3. Kontingenter, der fastsættes af det pågældende 
grupperåd, skal betales præcist. Grupperådet er 
forpligtet til at føre medlemslister, der til enhver 
tid skal være ajour, samt at opkræve et årligt 
kontingent af det enkelte medlem, jf. korpsets 
bestemmelse herom. 

4. Regnskabet følger kalenderåret. Den af 
landsmødet fastsatte korpsafgift for alle korpsets 
medlemmer betales kvartalsvis forud. 

5. Som en selvstændig juridisk enhed kan 
gruppen etablere egne bankkonti, ligesom 
gruppen kan optage banklån, etablere 
kassekreditter, optage realkreditlån i fast 
ejendom og i øvrigt etablere rimelig og 
hensigtsmæssig lånefinansiering til 
understøtning af gruppens aktiviteter. 

§ 12. Økonomi 
1. Midlerne til gruppens arbejde tilvejebringes 

gennem kontingent, tjente penge, gaver og 
tilskud. Enhederne skal ved deres økonomi, 
herunder materiellets behandling, give spejderne 
et godt eksempel. 

2. Gruppens regnskab, der føres af den af 
grupperådet valgte kasserer, revideres af de af 
gruppemødet valgte revisorer og fremsendes til 
distriktschefen inden den 1. april i det efter det 
pågældende regnskabsår følgende år. 
Revisorerne og grupperådet kan når som helst 
forlange kassebeholdningen forevist. 

3. Kontingenter, der fastsættes af det pågældende 
grupperåd, skal betales præcist. Grupperådet er 
forpligtet til at føre medlemslister, der til enhver 
tid skal være ajour, samt at opkræve et årligt 
kontingent af det enkelte medlem, jf. korpsets 
bestemmelse herom. 

4. Regnskabet følger kalenderåret. Den af 
landsmødet fastsatte korpsafgift for alle korpsets 
medlemmer betales kvartalsvis forud. 

5. Som en selvstændig juridisk enhed kan gruppen 
etablere egne bankkonti, ligesom gruppen kan 
optage banklån, etablere kassekreditter, optage 
realkreditlån i fast ejendom og i øvrigt etablere 
rimelig og hensigtsmæssig lånefinansiering til 
understøtning af gruppens aktiviteter. 

 
Forslagsteksten fortsætter på næste side.  



Nuværende ordlyd:  
 

Ændringer i ordlyden: 
 

Foreslået ordlyd: 

§ 30. Distriktsmødet 
1. Ordinært distriktsmøde afholdes i marts måned i 

de år, hvor korpset afholder ordinært landsmøde. 
Distriktsmødet indkaldes skriftligt med mindst 14 
dages varsel til gruppeledere og 
grupperådsformænd i distriktets grupper. 

 
2. Stemmeberettigede ved distriktsmødet er: 

Alle ledere i distriktet, distriktskassereren, samt 
grupperådsformænd og kasserere i distriktets 
grupper, uanset om de er medlemmer eller ej. 
Udelukket fra at udøve stemmeret på 
distriktsmødet er: 
Medlemmer eller repræsentanter fra grupper, der 
skylder kontingent fra det foregående eller 
tidligere år. 
Der kan ikke stemmes ved fuldmagt, og hver 
deltager kan personligt kun afgive en stemme. 

 
[…] 
 
4. Den valgte distriktstab konstituerer sig selv i 

henhold til § 32, stk. 2. 
Distriktsrådet godkender konstitueringen. 
Distriktsrådet skal godkende eventuelle 
indsuppleringer undervejs i valgperioden. 

5. Distriktschefen, kassereren og yderligere et 
medlem af distriktsrådet skal være myndige. De 
to revisorer skal begge være myndige. 

[…] 

§ 30. Distriktsmødet 
1. Ordinært distriktsmøde afholdes i marts måned i 

de år, hvor korpset afholder ordinært landsmøde. 
Distriktsmødet indkaldes skriftligt med mindst 14 
dages varsel til gruppeledere og 
grupperådsformændmedlemmer i distriktets 
grupper. 

2. Stemmeberettigede ved distriktsmødet er: 
Alle ledere i distriktet, distriktskassereren, samt 
grupperådsformænd og kasserere i distriktets 
grupper, uanset om de er medlemmer eller ej. 
Udelukket fra at udøve stemmeret på 
distriktsmødet er: 
Medlemmer eller repræsentanter fra grupper, der 
skylder kontingent fra det foregående eller 
tidligere år. 
Der kan ikke stemmes ved fuldmagt, og hver 
deltager kan personligt kun afgive en stemme. 

 
[…] 
 
4. Den valgte distriktstab konstituerer sig selv i 

henhold til § 32, stk. 2. 
Distriktsrådet godkender konstitueringen. 
Distriktsrådet skal godkende eventuelle 
indsuppleringer undervejs i valgperioden. 

5. Distriktschefen, kassereren og yderligere et 
medlem af distriktsrådet skal være myndige. De to 
revisorer skal begge være myndige. 

[…] 

§ 30. Distriktsmødet 
1. Ordinært distriktsmøde afholdes i marts måned i 

de år, hvor korpset afholder ordinært landsmøde. 
Distriktsmødet indkaldes skriftligt med mindst 14 
dages varsel til gruppeledere og 
grupperådsmedlemmer i distriktets grupper. 

 
2. Stemmeberettigede ved distriktsmødet er: 

Alle ledere i distriktet, distriktskassereren, samt 
grupperådsformænd og kasserere i distriktets 
grupper, uanset om de er medlemmer eller ej. 
Udelukket fra at udøve stemmeret på 
distriktsmødet er: 
Medlemmer eller repræsentanter fra grupper, der 
skylder kontingent fra det foregående eller 
tidligere år. 
Der kan ikke stemmes ved fuldmagt, og hver 
deltager kan personligt kun afgive en stemme. 

 
[…] 
 
4. Den valgte distriktstab konstituerer sig selv i 

henhold til § 32, stk. 2. 
Distriktsrådet godkender konstitueringen. 
Distriktsrådet skal godkende eventuelle 
indsuppleringer undervejs i valgperioden. 

 
 
 
[…] 

 
Forslagsteksten fortsætter på næste side.  



Nuværende ordlyd:  
 

Ændringer i ordlyden: 
 

Foreslået ordlyd: 

§ 31. Distriktsrådet 
1. Ansvaret for et distrikt er hos det pågældende 

distriktsråd. Distriktsrådet forpligter distriktet ved 
underskrift af distriktschefen, kassereren og 
yderligere et medlem af rådet, der alle skal være 
myndige. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Distriktsrådet består af distriktets gruppeledere, 

distriktschefen og distriktsassistenterne. 
Distriktsrådet kan supplere sig med andre 
medlemmer for 2 år ad gangen, regnet fra det 
ordinære distriktsmøde. Distriktschefen er 
formand for distriktsrådet, som udpeger en 
kasserer, der som sådan er medlem af 
distriktsrådet. 

§ 31. Distriktsrådet 
1. Ansvaret for et distrikt er hos det pågældende 

distriktsråd. Distriktsrådet forpligter distriktet ved 
underskrift af distriktschefen, kassereren og 
yderligere et medlem af rådet, der alle skal være 
myndige. 
Såfremt hverken formanden eller kassereren 
er myndige, kræves det, at det tredje af 
distriktsrådets medlemmer, der skriver under 
sammen med formand og kasserer for at 
forpligte distriktet, er myndig. Er ingen af 
distriktsrådets medlemmer myndige, udpeger 
distriktsrådet en myndig person, som særligt 
tegningsberettiget. Distriktet forpligtes 
herefter ved underskrift af den særligt 
tegningsberettigede person i fællesskab med 
formanden og kassereren eller i forening med 
formanden og et yderligere medlem af 
distriktsrådet. 

2. Distriktsrådet består af distriktets gruppeledere, 
distriktschefen og distriktsassistenterne. 
Distriktsrådet kan supplere sig med andre 
medlemmer for 2 år ad gangen, regnet fra det 
ordinære distriktsmøde. Distriktschefen er 
formand for distriktsrådet, som udpeger en 
kasserer, der som sådan er medlem af 
distriktsrådet. 
 

§ 31. Distriktsrådet 
1. Ansvaret for et distrikt er hos det pågældende 

distriktsråd. Distriktsrådet forpligter distriktet ved 
underskrift af distriktschefen, kassereren og 
yderligere et medlem af rådet. 
Såfremt hverken formanden eller kassereren er 
myndige, kræves det, at det tredje af 
distriktsrådets medlemmer, der skriver under 
sammen med formand og kasserer for at forpligte 
distriktet, er myndig. Er ingen af distriktsrådets 
medlemmer myndige, udpeger distriktsrådet en 
myndig person, som særligt tegningsberettiget. 
Distriktet forpligtes herefter ved underskrift af 
den særligt tegningsberettigede person i 
fællesskab med formanden og kassereren eller i 
forening med formanden og et yderligere medlem 
af distriktsrådet. 
 
 

2. Distriktsrådet består af distriktets gruppeledere, 
distriktschefen og distriktsassistenterne. 
Distriktsrådet kan supplere sig med andre 
medlemmer for 2 år ad gangen, regnet fra det 
ordinære distriktsmøde. Distriktschefen er 
formand for distriktsrådet, som udpeger en 
kasserer, der som sådan er medlem af 
distriktsrådet. 

 
Forslagsteksten fortsætter på næste side.  



Nuværende ordlyd:  
 

Ændringer i ordlyden: 
 

Foreslået ordlyd: 

§ 32. Ledelse 
1. Distriktet ledes af distriktschefen under ansvar 

over for distriktsrådet. 
2. Distriktsstaben består af distriktschef og et antal 

distriktsassistenter, som vælges for 2 år ad 
gangen på distriktsmødet. Der kan vælges det 
antal distriktsassistenter, som distriktsmødet 
finder nødvendigt. 
En af distriktsassistenterne vælges som 
distriktsuddannelsesleder. 

3. Som distriktschef og distriktsassistent kan vælges 
ethvert medlem af korpset, der har modtaget 
korpsets lederbrev eller i forbindelse med sit valg 
modtager dette. 

 
 
4. Distriktsassistenter og distriktschefer kan kun 

afskediges af Hovedbestyrelsen. Afskedigelse kan 
alene ske, når særlige grunde taler derfor. 
Forinden afgørelse om afskedigelse træffes, skal 
der så vidt muligt gives den pågældende 
mulighed for at fremkomme med en udtalelse, og 
afskedigelsen skal begrundes. 

[…] 

§ 32. Ledelse 
1. Distriktet ledes af distriktschefen under ansvar 

over for distriktsrådet. 
2. Distriktsstaben består af distriktschef og et antal 

distriktsassistenter, som vælges for 2 år ad 
gangen på distriktsmødet. Der kan vælges det 
antal distriktsassistenter, som distriktsmødet 
finder nødvendigt. 
En af distriktsassistenterne vælges som 
distriktsuddannelsesleder. 

3. Som distriktschef og distriktsassistent kan vælges 
ethvert medlem af korpset, som er fyldt 15 år på 
tidspunktet for valget eller forældre/værger til 
medlemmer, der ikke er fyldt 15 år og, der har 
modtaget korpsets lederbrev eller i forbindelse 
med sit valg modtager dette. 

4. Distriktsassistenter og distriktschefer kan kun 
afskediges af Hovedbestyrelsen. Afskedigelse kan 
alene ske, når særlige grunde taler derfor. 
Forinden afgørelse om afskedigelse træffes, skal 
der så vidt muligt gives den pågældende 
mulighed for at fremkomme med en udtalelse, og 
afskedigelsen skal begrundes. 

[…] 
 

§ 32. Ledelse 
1. Distriktet ledes af distriktschefen under ansvar 

over for distriktsrådet. 
2. Distriktsstaben består af distriktschef og et antal 

distriktsassistenter, som vælges for 2 år ad 
gangen på distriktsmødet. Der kan vælges det 
antal distriktsassistenter, som distriktsmødet 
finder nødvendigt. 
En af distriktsassistenterne vælges som 
distriktsuddannelsesleder. 

3. Som distriktschef og distriktsassistent kan vælges 
ethvert medlem af korpset, som er fyldt 15 år på 
tidspunktet for valget og har modtaget korpsets 
lederbrev eller i forbindelse med sit valg 
modtager dette. 

 
4. Distriktsassistenter og distriktschefer kan kun 

afskediges af Hovedbestyrelsen. Afskedigelse kan 
alene ske, når særlige grunde taler derfor. 
Forinden afgørelse om afskedigelse træffes, skal 
der så vidt muligt gives den pågældende 
mulighed for at fremkomme med en udtalelse, og 
afskedigelsen skal begrundes. 

[…] 

 
Forslagsteksten fortsætter på næste side.  



Nuværende ordlyd:  
 

Ændringer i ordlyden: 
 

Foreslået ordlyd: 

§ 34. Landsmødet 
1. Landsmødet er korpsets øverste myndighed. 
2. Landsmødet afholdes hvert andet år. 
 
[…] 
 
4. Til Hovedbestyrelsen vælges 11 repræsentanter 

og 3 suppleanter. Alle repræsentanter og 
suppleanter afgår ved hvert ordinært landsmøde. 
Der må højest afgives 11 stemmer, og der skal 
afgives mindst 6 stemmer. Der må kun afgives én 
stemme på hver kandidat. Landsmødets 
dirigenter skal tilrettelægge valghandlingen på en 
måde, der sikrer, at Hovedbestyrelsen til hver en 
tid kan leve op til tegningsreglerne jf. § 36, stk. 4.  
Hvis et medlem af Hovedbestyrelsen afgår i en 
valgperiode, indtræder suppleanten for den 
resterende periode indtil første ordinære 
landsmøde. 
Blandt de, der ikke har opnået valg, indgår de 3 
med højest stemmetal som suppleanter. 
Landsmødet vælger for en landsmødeperiode ad 
gangen en statsautoriseret revisor til at revidere 
korpsets regnskaber. 
Derudover vælger landmødet to kritiske revisorer, 
der skal være myndige, til at følge 
Hovedbestyrelsens udmøntning af landsmødets 
drøftelser og vedtagelser. Disse vælges for 2 
landsmødeperioder ad gangen og afgår skiftevis. 
Ved hvert ordinært landsmøde vælges endvidere 
1 revisorsuppleant. 

 

§ 34. Landsmødet 
1. Landsmødet er korpsets øverste myndighed. 
2. Landsmødet afholdes hvert andet år. 
 
[…] 
 
4. Til Hovedbestyrelsen vælges 11 repræsentanter 

og 3 suppleanter. Alle repræsentanter og 
suppleanter afgår ved hvert ordinært landsmøde. 
Der må højest afgives 11 stemmer, og der skal 
afgives mindst 6 stemmer. Der må kun afgives én 
stemme på hver kandidat. Landsmødets dirigenter 
skal tilrettelægge valghandlingen på en måde, der 
sikrer, at Hovedbestyrelsen til hver en tid kan leve 
op til tegningsreglerne jf. § 36, stk. 4.  
Hvis et medlem af Hovedbestyrelsen afgår i en 
valgperiode, indtræder suppleanten for den 
resterende periode indtil første ordinære 
landsmøde. 
Blandt de, der ikke har opnået valg, indgår de 3 
med højest stemmetal som suppleanter. 
Landsmødet vælger for en landsmødeperiode ad 
gangen en statsautoriseret revisor til at revidere 
korpsets regnskaber. 
Derudover vælger landmødet to kritiske revisorer, 
der skal være myndige, til at følge 
Hovedbestyrelsens udmøntning af landsmødets 
drøftelser og vedtagelser. Disse vælges for 2 
landsmødeperioder ad gangen og afgår skiftevis. 
Ved hvert ordinært landsmøde vælges endvidere 
1 revisorsuppleant. 

 

§ 34. Landsmødet 
1. Landsmødet er korpsets øverste myndighed. 
2. Landsmødet afholdes hvert andet år. 
 
[…] 
 
4. Til Hovedbestyrelsen vælges 11 repræsentanter 

og 3 suppleanter. Alle repræsentanter og 
suppleanter afgår ved hvert ordinært landsmøde. 
Der må højest afgives 11 stemmer, og der skal 
afgives mindst 6 stemmer. Der må kun afgives én 
stemme på hver kandidat. 
 
 
 
Hvis et medlem af Hovedbestyrelsen afgår i en 
valgperiode, indtræder suppleanten for den 
resterende periode indtil første ordinære 
landsmøde. 
Blandt de, der ikke har opnået valg, indgår de 3 
med højest stemmetal som suppleanter. 
Landsmødet vælger for en landsmødeperiode ad 
gangen en statsautoriseret revisor til at revidere 
korpsets regnskaber. 
Derudover vælger landmødet to kritiske revisorer, 
der skal være myndige, til at følge 
Hovedbestyrelsens udmøntning af landsmødets 
drøftelser og vedtagelser. Disse vælges for 2 
landsmødeperioder ad gangen og afgår skiftevis. 
Ved hvert ordinært landsmøde vælges endvidere 
1 revisorsuppleant. 

 



Nuværende ordlyd:  
 

Ændringer i ordlyden: 
 

Foreslået ordlyd: 

[…] 
 
9. Forslag til kandidater til Hovedbestyrelsen skal 

være anbefalet og behørigt underskrevet (jf. § 11 
og § 31) af enheder, der tilsammen råder over 
mindst 3 landsmødestemmer. Kandidaternes 
tilsagn skal foreligge. 
Valgbar er ethvert medlem af korpset, som har 
modtaget korpsets lederbrev eller i forbindelse 
med sit valg modtager dette. 
Kandidatforslag, der indsendes til 
Hovedbestyrelsens formand senest 8 uger før 
landsmødets afholdelse, vil blive offentliggjort 
sammen med dagsordenen. 

[…] 
 

[…] 
 
9. Forslag til kandidater til Hovedbestyrelsen skal 

være anbefalet og behørigt underskrevet (jf. § 11 
og § 31) af enheder, der tilsammen råder over 
mindst 3 landsmødestemmer. Kandidaternes 
tilsagn skal foreligge. 
Valgbar er ethvert medlem af korpset, som er 
fyldt 15 år eller forældre/værger til 
medlemmer, der ikke er fyldt 15 år og som har 
modtaget korpsets lederbrev eller i forbindelse 
med sit valg modtager dette. 
Kandidatforslag, der indsendes til 
Hovedbestyrelsens formand senest 8 uger før 
landsmødets afholdelse, vil blive offentliggjort 
sammen med dagsordenen. 

[…] 
 

[…] 
 
9. Forslag til kandidater til Hovedbestyrelsen skal 

være anbefalet og behørigt underskrevet (jf. § 11 
og § 31) af enheder, der tilsammen råder over 
mindst 3 landsmødestemmer. Kandidaternes 
tilsagn skal foreligge. 
Valgbar er ethvert medlem af korpset, som er 
fyldt 15 år på tidspunktet for valget og som har 
modtaget korpsets lederbrev eller i forbindelse 
med sit valg modtager dette. 
Kandidatforslag, der indsendes til 
Hovedbestyrelsens formand senest 8 uger før 
landsmødets afholdelse, vil blive offentliggjort 
sammen med dagsordenen. 

[…] 
 

 
Forslagsteksten fortsætter på næste side.  



Nuværende ordlyd:  
 

Ændringer i ordlyden: 
 

Foreslået ordlyd: 

§ 36. Hovedbestyrelsen 
1. Korpset ledes af Hovedbestyrelsen under ansvar 

overfor landsmødet. 
 
[…] 
 
4. Til retsligt at forpligte korpset udkræves 

underskrift af 3 af Hovedbestyrelsens 
medlemmer, der alle skal være myndige, idet det 
ene af disse skal være formanden eller 
kassereren. 

[…] 
 

§ 36. Hovedbestyrelsen 
1. Korpset ledes af Hovedbestyrelsen under ansvar 

overfor landsmødet. 
 
[…] 
 
4. Til retsligt at forpligte korpset udkræves 

underskrift af 3 af Hovedbestyrelsens 
medlemmer, der alle skal være myndige, idet det 
ene af disse skal være formanden eller 
kassereren. 
Såfremt hverken formanden eller kassereren 
er myndige, kræves det, at det tredje af 
hovedbestyrelsens medlemmer, der skriver 
under sammen med formand og kasserer for at 
forpligte Korpset, er myndig. Er ingen af 
hovedbestyrelsens medlemmer myndige, 
udpeger hovedbestyrelsen en myndig person, 
som særligt tegningsberettiget. Korpset 
forpligtes herefter ved underskrift af den 
særligt tegningsberettigede person i forening 
med formanden og kassereren eller i forening 
med formanden og et yderligere medlem af 
hovedbestyrelsen. 

[…] 
 

§ 36. Hovedbestyrelsen 
1. Korpset ledes af Hovedbestyrelsen under ansvar 

overfor landsmødet. 
 
[…] 
 
4. Til retsligt at forpligte korpset udkræves 

underskrift af 3 af Hovedbestyrelsens 
medlemmer, idet det ene af disse skal være 
formanden eller kassereren. 
Såfremt hverken formanden eller kassereren er 
myndige, kræves det, at det tredje af 
hovedbestyrelsens medlemmer, der skriver under 
sammen med formand og kasserer for at forpligte 
Korpset, er myndig. Er ingen af hovedbestyrelsens 
medlemmer myndige, udpeger hovedbestyrelsen 
en myndig person, som særligt 
tegningsberettiget. Korpset forpligtes herefter 
ved underskrift af den særligt tegningsberettigede 
person i forening med formanden og kassereren 
eller i forening med formanden og et yderligere 
medlem af hovedbestyrelsen. 

[…] 
 

 
Forslagsteksten er slut.
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