
 

 

Vedtægter for Metodistkirkens Spejdere i Strandby 

§ 1 - Gruppens navn og hjemsted 

1. Gruppens navn er Metodistkirkens Spejdere i Strandby 

2. Gruppens hjemsted er Strandby, Frederikshavn Kommune 

 

§ 2 – Gruppens formål 

1. At drive spejderarbejde i overensstemmelse med spejderloven og den 

internationale spejderbevægelses ide om at oplære til selvstændighed, 

medansvar, demokratisk livsholdning og mellemfolkelig forståelse. 

2. At tilbyde frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde efter folkeoplysningsloven. 

Med udgangspunkt i spejderarbejdet og det forpligtende fællesskab at styrke 

folkeoplysningen og dermed medlemmernes evne og lyst til at tage ansvar for 

eget liv og til at deltage aktivt og engageret i samfundslivet. 

3. At stimulere børn og unges søgen mod den åndelige dimension i tilværelsen ved 

at give dem et naturligt forhold til den kristne tro, og derigennem at lære at 

respektere andre menneskers tro og søgen efter den åndelige dimension i 

tilværelsen. 

 

§ 3 - Medlemsskab 

1. Alle børn, unge og voksne, som vil love at holde spejderloven, kan optages som 

medlemmer. 

2. Medlemskab i gruppen opnås ved skriftlig indmeldelse til gruppeleder eller 

kasserer. Medlemmer betaler hvert år kontingent til gruppen efter 

generalforsamlingens afgørelse. Gruppen fører en medlemsliste over 

medlemmerne. 

3. Gruppen er medlem af Metodistkirken Børne- og Ungdomsforbund (MBUF). Alle 

medlemmer af gruppen er tillige medlemmer af Metodistkirkens Børne- og 

Ungdomsforbund. 

4. Udmeldelse af gruppen skal ske skriftligt til gruppeleder eller kasserer. 

 

§ 4 - Generalforsamlingen 

1. Generalforsamlingen er gruppens øverste myndighed 

2. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af marts måned. 

Generalforsamling indkaldes med mindst 14 dages varsel. I indkaldelsen skal 

det fremgå, at indsendelse af forslag kan ske indtil en uge før 

generalforsamlingen. 

3. Ekstraordinær generalforsamling kan, med mindst 14 dages varsel, indkaldes 

såfremt et flertal af bestyrelsen eller 1/3 af medlemmerne skriftligt begærer 

dette, med angivelse af hvilke emner der ønskes behandlet. 



 

 

4. Regnskabet skal foreligge en uge før generalforsamlingen og kan af 

stemmeberettigede rekvireres hos gruppens kasserer. 

5. Møde- og stemmeberettigede på generalforsamlingen er alle medlemmer, der 

har betalt forfaldet kontingent. Medlemmer der ikke er fyldt 18 kan 

repræsenteres af en forælder eller værge. Der er én stemme pr. medlem. Der 

kan ikke stemmes ved fuldmagt. 

6. Generalforsamlingen skal mindst have følgende dagsorden: 

• Valg af dirigent 

• Valg af referent 

• Godkendelse af indberetning for det forgangne kalenderår samt 

arbejdsplan for det indeværende kalenderår 

• Godkendelse af regnskab for det forgangne kalenderår samt budget for 

det indeværende kalenderår 

• Fastsættelse af kontingent 

• Indkomne forslag 

• Valg til bestyrelse 

• Valg til gruppeledelse 

• Valg af revisorer 

• Valg af repræsentant(er) til Metodistkirken Børne- og Ungdomsforbunds 

delegeretmøde 

• Eventuelt 

7. Generalforsamlingen træffer sine beslutninger med simpelt flertal og ved 

håndsoprækning. Skriftlig afstemning anvendes dog, når det begæres af blot én 

mødedeltager. Ved personvalg, hvor der er foreslået flere end det antal, der 

skal vælges, foretages altid skriftlig afstemning. Ved sådanne personvalg 

anvendes reglen om simpelt flertal. Ved stemmelighed foretages omvalg. Ved 

fortsat stemmelighed foretages lodtrækning.  

 

§ 5 – Bestyrelsens sammensætning 

1. Bestyrelsen bør, når det er medlemsmæssigt muligt, bestå af følgende 

medlemmer: 

• Bestyrelsesformand 

• 1 Gruppeleder 

• 2 spejderrepræsentanter 

• 2 forældrerepræsentanter 

• 1 præst eller anden person udpeget fra kirken 

• Kassereren (valgt uden stemmeret) 

2. Bestyrelsesmedlemmer vælges for to år ad gangen. Spejderrepræsentanter og 

forældrerepræsentanter vælges forskudt, dvs. 1 i lige år og 1 i ulige år. 

3. Gruppen har to gruppeledere, der vælges på generalforsamlingen. 

Gruppelederne vælges forskudt således at kun én gruppeleder er på valg et 

givent år. Gruppelederne afgør indbyrdes hvem der deltager i bestyrelsen. 

4. Bestyrelsesformand og kasserer skal være myndige. 



 

 

5. Bestyrelsesmøder afholdes mindst tre gange årligt, og når 

bestyrelsesformanden finder det fornødent, eller når blot et bestyrelsesmedlem 

kræver dette. 

6. Indkaldelse til bestyrelsesmøde sker skriftligt med mindst en uges varsel og 

med angivelse af dagsorden. 

7. Bestyrelsen træffer sine beslutninger ved simpelt stemmeflertal. Ved 

stemmelighed er bestyrelsesformandens stemme udslagsgivende. Der kan ikke 

stemmes ved fuldmagt. 

8. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når bestyrelsesformanden eller gruppeleder, 

samt over halvdelen af bestyrelsens medlemmer er tilstede. 

 

§ 6 – Tegningsret 

1. Gruppen tegnes af bestyrelsesformanden, gruppelederen og kassereren i 

forening. 

 

§ 7 – Regnskab og økonomi 

1. Regnskabsåret følger kalenderåret. 

2. Revision finder sted én gang årligt efter regnskabsårets afslutning. Uanmeldt 

kasseeftersyn kan finde sted når revisoren ønsker det. 

3. Gruppen hæfter kun for sine forpligtelser med den af gruppen til enhver tid 

tilhørende formue. Der påhviler ikke gruppens medlemmer eller bestyrelsen 

nogen personlig hæftelse. 

 

§ 8 – Vedtægtsændringer 

1. Vedtægtsændringer vedtages med 2/3 flertal af de afgivne stemmer på en 

generalforsamling.  

2. Vedtægterne kan ikke ændres, så de fratager gruppen karakter af metodistisk 

børne- og ungdomsarbejde. 

 

§ 9 – Gruppens opløsning 

1. Opløsning af gruppen kan kun finde sted med 2/3 flertal på to hinanden 

følgende generalforsamlinger, hvoraf den ene skal være ordinær. 

2. I tilfælde af gruppens opløsning går foreningens midler til alment nyttigt børne- 

og ungdomsarbejde. 


