
 

 

 

 

VEDTÆGTER FOR  
STØTTEFORENINGEN FOR SPEJDERNE I RØDEKRO. 

 

 

 

§ 1. Navn. 

Foreningens navn er ”Støtteforeningen for spejderne i Rødekro”. 

 

 

§ 2. Formål. 

Foreningens formål er fortrinsvis at skaffe midler til hjælp til KFUM-spejderne og De grønne 

pigespejdere i Rødekro. 

 

§ 3. Medlemskab. 

Som medlem kan optages enhver, der er interesseret i at støtte KFUM-spejderne og De grønne 

pigespejdere i Rødekro. 

 

Medlemskab er gældende for et år fra den 1. januar til 31. december. 

 

 

§ 4. Medlemskabets ophør. 

Ved et medlemskabs ophør kan der ikke rejses krav på andele i foreningens formue, ejendele 

eller andre goder. 

 

 

§ 5. Kontingent. 

Medlemskontingentet fastsættes på den årlige generalforsamling. 

 

 

§ 6. Bestyrelsen. 

Foreningens bestyrelse er på tre medlemmer som vælges af generalforsamlingen. 

 

Medlemsvalg er gældende for to år regnet fra generalforsamlingen.  

Der vælges to medlemmer i lige år og et medlem i ulige år. 

 

Valgbar til bestyrelsen er alle medlemmer af ”Støtteforeningen for spejderne i Rødekro”, kan-

didater kan opstille på selve generalforsamlingen eller ved skriftlig tilkendegivelse overfor for-

manden med ønske om valg. 

 

Bestyrelsesmedlemmer konstituerer sig med formand, sekretær og kasserer. 

 

Der vælges to suppleanter der kan deltage i bestyrelsesmøderne, en revisor samt en revisor-

suppleant. Valget er gældende for et år. 

 

Spejderne repræsenteres herudover af et medlem fra KFUM-spejderne samt et medlem fra De 

grønne pigespejdere som udpeges af deres midte.  

 

 

§ 7. Bestyrelsens virksomhed. 

Bestyrelsen fastsætter selv de nærmere bestemmelser om udførelsen af sit erhverv. 

Formanden indkalder til bestyrelsesmøder og leder disse.  



Side 2 af 3 
Støtteforeningen for spejderne i Rødekro 

Ud over generalforsamlingen afholdes mindst to møder årligt.  

Møder skal i øvrigt afholdes, når ønske herom fremsættes. 

 

De tre bestyrelsesmedlemmer, to spejderrepræsentanter samt suppleanter har ligelig stemme-

ret ved bestyrelsesmøderne. 

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af bestyrelsen er til stede. 

 

Forslag vedtages ved almindelig stemmeflerhed. I tilfælde af stemmelighed er formandens 

stemme udslagsgivende. 

 

§ 8. Protokol. 

Der føres protokol over alle forhandlinger i bestyrelsen og på generalforsamlinger. 

 

 

§ 9. Støtteforeningens overskud 

Overskud fra Støtteforeningens arrangementer gives til spejderarrangementer såsom spejder-

lejr m.m. til fordel for de aktive KFUM-spejdere og De grønne pigespejdere i Rødekro. 

 

Overskuddet overføres en gang årligt inden udgangen af oktober måned for det foregående år. 

 

Midlerne fordeles ligeligt mellem KFUM-spejderne og De grønne pigespejdere i Rødekro. 

 

 

§ 10. Regnskabsår. 

Foreningens regnskabsår løber fra 1. januar til 31. december. Det reviderede regnskab afleve-

res til bestyrelsens godkendelse og forelægges på den efterfølgende generalforsamling. 

 

 

§ 11. Generalforsamling. 

Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed. 

 

Ordinær generalforsamling afholdes hvert år mellem 15. april og 15. maj. 

 

Der indkaldes til generalforsamling med mindst 14 dages varsel. 

 

Dagsorden med følgende faste punkter: 

1. Valg af dirigent 

2. Formand beretning 

3. Forelæggelse af det reviderede regnskab 

4. Fastsættelse af kontingent for det følgende år 

5. Indkomne forslag 

6. Valg 

7. Eventuelt 

 

 

Bestyrelsen er ansvarlig for udarbejdelse af referat, som godkendes af bestyrelsen ved første 

konstitueringsmøde efter generalforsamlingen. 

 

Alle beslutninger træffes ved almindelig stemmeflerhed af de fremmødte medlemmer. Dog 
kræves ved vedtægtsændringer ⅔ stemmeflerhed af de fremmødte medlemmer. 

 

Afstemninger sker ved håndsoprækning – eller når det ønskes – ved skriftlig afstemning. For 

at et medlem kan afgive sin stemme, skal det have betalt kontingent inden generalforsamlin-

gen. 
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Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være fremført skriftlig for forman-

den senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse. 

 

 

§ 12. Ekstraordinær generalforsamling 

Ekstraordinær generalforsamling indkaldes af formanden efter samråd med den øvrige besty-
relse, eller når mindst ⅓ af foreningens medlemmer fremsætter ønske herom.  

Et sådant ønske skal fremføres for formanden med angivelse af, hvad man ønsker behandlet. 

Ekstraordinær generalforsamling indkaldes på samme måde, som anvendes ved indkaldelse af 

den ordinære generalforsamling. 

 

 

§ 13. Foreningens opløsning. 

Foreningen kan kun opløses på en ekstraordinær generalforsamling indkaldt i dette øjemed. 
Til denne beslutning kræves, at mindst ⅔ af de fremmødte medlemmer stemmer for forslaget, 

samt at mindst halvdelen af foreningens medlemmer er fremmødt. 

Er generalforsamlingen ikke beslutningsdygtig, indkaldes til ny ekstraordinær generalforsam-

ling, der skal afholdes inden 3 uger efter den afholdte ikke-beslutningsdygtige ekstraordinære 

generalforsamlings afholdelse. 
Den ny ekstraordinære generalforsamling er kompetent til at opløse foreningen, dersom ⅔ af 

de fremmødte medlemmer stemmer for forslaget. 

 

Ved foreningens ophør overgår midlerne til hhv. KFUM-spejderne og De grønne pigespejdere i 

Rødekro efter fordelingsnøgle udfærdiget af bestyrelsen. 

 

 

 

 

 

Vedtægten er revideret og markeret med  i venstre side jf. beslutning på generalforsamlingen 

den 29. april 2014. 


