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Forslag til Korpsrådsmødet den 22. april 2017 om ændring af Love for De Gule 

Spejdere i Danmark 

DUFs nye tilskudsregler betyder, at 16-17 årige skal sikres fulde demokratiske rettigheder i de 

organisationer, der kan tildeles tilskud.  

Hvis De Gule Spejdere fra 2017 og fremefter vil have tilskud, skal lovene ændres, så de 16-17 

årige får fulde demokratiske rettigheder. Hvis vi ikke sikrer det, skal vi fremadrettet trække de 16-

17 årige ud, når vi  fremadrettet søger om tilskud. 

Korpsstyrelsen har diskuteret, om vi vil anbefale Korpsrådet at fastholde de nuværende regler eller 

stille forslag om at ændre reglerne, så de lever op til de nye tilskudsregler. 

Korpsstyrelsen er nået frem til, at vi vil anbefale Korpsrådet at ændre reglerne, så de lever op til 

de nye tilskudsregler, da vi mener at De Gule Spejdere hermed får de bedst mulige betingelser, for 

fremadrettet at kunne fortsætte sine aktiviteter. Det nuværende aktivitetsniveau i Korpset, tilskud 

til turneringer, tilskud til Korpslejre, kørselsudligning, PR, Spejdersport er baseret på vores fast 

tilskud fra DUF. VI ønsker ikke at skabe usikkerhed om dette grundlag. I teksten er brugt følgende 

forkortelser LFGS (Love for de Gule Spejdere) og LFG (Love for Gruppen). 

 

Vi anbefaler en løsning, som lige netop vil kunne leve op til DUF’s tilskudsregler. Forslaget 

indeholder følgende hovedelementer: 

· De 16-17 årige skal have valgret til forældrerådet. Da det nu både er medlemmer over 15 år 

og forældre til børn under 16, der har plads i ”forældrerådet” foreslår vi, at vi omdøber det til 

”grupperådet” (§3 i Grundloven, §2, 3, 4 og 5 i LFG) 

· Vi skal sikre at de 16-17 årige har mulighed for at besætte alle typer poster i korpset og have 

en teoretisk mulighed for at få flertallet. Derfor bliver vi nødt til at ændre bestemmelserne om, 

at civile skal udgøre flertallet. Det skyldes, at selv selvom det ikke står nogen steder, vil civile i 

praksis altid være forældre eller tidligere ledere – og dermed personer, der er mere end 16-17 

år. Vi udelukker dermed de 16-17 fra at få flertallet i organisationen. DUF siger ikke at de 16-

17 årige skal have flertallet, men der skal være en teoretisk mulighed for, at det kan ske. (§2 

og 6 i LFG) 

· Et fortsat fokus på, at de civile fortsat har stor indflydelse i De Gule Spejdere, ved at skrive ind 

i lovene, at det tilstræbes at grupperne ved valg til Korpsrådet udpeger en civil repræsentant 

og en uniformeret repræsentant. (§4 i DGSL og §7 i LFG) 

· For at give de 16-17 årige muligheder for at repræsentere gruppen på korpsrådet, ændre 

reglerne, så det ikke er en civil og en leder, der udpeges, men en civil og en uniformeret. (§7 i 

LFG) 

· Det fremsatte lovforslag, vil give det til enhvertid siddende korpsråd mulighed for at 

sammensætte kopsstyrelsen, som man ønsker inden for rammerne af maks. 6 civile og maks 7 
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uniformerede, herunder også med et flertal af civile.  Korpsstyrelsen anbefaler, at dette i givet 

fald udmøntes ved, at Korpsrådsmødet i 2017 vælger 5 civile og 4 uniformerede. 

· Tage højde for en situation, hvor der måtte blive valgt en 16-17 årig til formand eller kasserer, 

ved i lovene at give mulighed for at der i den situation kan udpeges en tegningsberettiget 

person over 18 år til at tegne Gruppestyrelsen/Korpsstyrelsen overfor banker o.l. (ændring af 

§7 i DGSL og §10 i LFG). 

 

Ændringsforslaget indeholder herudover:  

· forslag til præcisering (tilføjelse til Grundlovens §6) af, hvad vi forstår ved civil og uniformeret 

(det fremgår ikke af de nuværende love),  

· et forslag (ændring af §1 i LFG) om, at vi skriver ind, at der er mulighed for at lave en digital 

indmeldelsesblanket (følge af forslaget om forbedret medlemsregistreringssystem).  

· ændre (§5 LFGS) ordet ”protokollat” til ”referat”, og at protokollatet/referatet fremover 

offentliggøres på korpsets hjemmeside i stedet for i medlemsbladet. 

· Forslag om i §1 til Grundloven samt i indledningen til lovsamlingen at ændre ordlyden fra 

”Landssammenslutningen” til ”landsorganisationen” og ved Love for Gruppen tilføje 

”lokalorganisationen” for at bruge de betegnelser, som DUF bruger i tilskudsbekendtgørelsen. 

· I §3 i LDGS og §§1,6, 9 LFG ændres ”afdeling” og ”afdelingsleder” til ”gren” og ”grenleder”, så 

der bruges en ensartet betegnelse i lovene. 

 

Vi vedlægger en version af lovene, hvor forslaget i alle detaljer er skrevet ind med 

korrekturfunktion, så alle ændringsforslag fremstår tydeligt. 

Parallelt med forberedelsen af Korpsrådsmødet, hvor Korpsrådet skal tage stilling til forslaget, vil 

Korpsstyrelsen sende en dispensationsansøgning til DUF.  

De nye tilskudsregler træder i kraft fra tilskudsåret 2017, men vi har mulighed for at få 

dispensation i op til 2 år, selvom vores love ikke lever op til de nye tilskudsregler, såfremt vi senest 

den 28.2.17 fremsender en dispensationsansøgning, hvor vi forklarer, hvad vi har gjort hidtil, og 

hvad vi fremadrettet planlægger at gøre, så vi sandsynliggør overfor DUF, at vi arbejder for at 

ændre lovene.  

 


