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§ 1. Navn og hjemsted

1. Korpsets navn er Danske Baptisters Spejderkorps — i daglig tale Baptistspejderne.
2. Korpset er et selvstændigt landsdækkende spejderkorps, der har hjemsted i den kommune, hvor

korpskontoret er beliggende.

§ 2. Formål

Korpsets formål er at lade børn og unge møde det kristne evangelium og give dem mulighed for
at udvikle selvstændighed, medansvar, demokratisk livsholdning og mellemfolkelig forståelse i
overensstemmelse med spejderloven og den internationale spejderbevægelses ide.

§ 3. Lov, løfte, valgsprog

1. Spejderloven:
Som spejder vil jeg lytte til Guds ord.
Som spejder har jeg medansvar for det samfund, jeg lever i.
Som spejder vil jeg være hensynsfuld og hjælpsom.
Som spejder vil jeg være til at stole p~.
Som spejder vil jeg lytte til andres mening og selv tage standpunkt.
Som spejder vil jeg lære naturen at kende og værne om den.

2. Spejderløftet:
Jeg lover at gøre mit bedste for at holde spejderloven.

3. Valgsprog:
Vær beredt.

§ 4. Arbejdsgrundlag

1. Formalet søges virkeliggjort gennem varierende former for forkyndelse og
kristendomsundervisning, gennem spejdersport, friluftsliv, internationalt engagement og andre
aktiviteter, idet der tilstræbes en vekselvirkning mellem individuel udfoldelse og samarbejde med
andre.

2. Korpset er partipolitisk uafhængigt.

§ 5. Internationalt spejderarbejde

1. Pigespejderne er medlem af The World Association of Girl Guides and Girl Scouts (WAGGGS) i
kraft af deres medlemskab af Pigespejdernes Fællesråd i Danmark (PFD).

2. Drengespejderne er gennem associeringen til “The Danish Scout Council” anerkendt og
registreret hos “The World Organization of the Scout Movement” (WOSM)

§ 6. Organisation

1. Korpset er en sammenslutning af lokale spejderkredse, der arbejder i tilknytning til en menighed i
Baptistkirken i Danmark, samt Korpsgruppen.

2. Kredse inden for en landsdel kan sammensluttes i en eller flere divisioner. Divisionernes størrelse,
antal m.m. fastsættes af de pågældende kredse i samråd med Korpsr~det.

§ 7. Medlemmer

1. Enhver, der er optaget i en spejderkreds i Danske Baptisters Spejderkorps eller er medlem af
Korpsgruppen i Danske Baptisters Spejderkorps, er medlem af korpset.

2. Forinden optagelse i en kreds kan finde sted, skal man have fulgt aldersrelevante møder og ture
en måned og gjort sig bekendt med korpsets arbejdsgrundlag.
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3. Indmeldelsesblanket skal underskrives af hjemmet, som er gjort bekendt med korpsets
arbejdsgrundlag.

4. Korpsgruppens medlemmer er spejdere, der er uden naturlig tilknytning til en kreds.
5. Ingen medlemmer har rettigheder til korpsets formue eller kan gøres ansvarlige til dennes

forpligtelser

§ 8. Kredse

1. Klyngen, flokken, troppen, gruppen, rovere og andre enheder, der udfører relevant
spejderarbejde inden for en eller flere menigheders område, samles i en kreds, der ledes af en
kredsfører. I samme menighed kan oprettes flere kredse. En kreds kan bestå af en eller flere af
ovennævnte enheder.

2. Kredsen inddeles i enheder som for eksempel:
a. Klyngen. Alder 5-7 år. Klyngen, der er arbejdsenheden, ledes af en klyngefører.
b. Flokken. Alder 7-10 år. Flokken der er arbejdsenheden, og som ledes af en flokfører, kan

opdeles i bander.
c. Troppen. Alder 10-13 år. Troppen, der er arbejdsenheden, og som ledes af en tropsfører,

kan opdeles i patruljer.
d. Gruppen. Alder 13-17 år. Gruppen inddeles i patruljer, som er arbejdsenheden.

Patruljerne ledes af en patruljefører. Gruppen ledes af en gruppefører, der koordinerer
arbejdet for patruljerne.

e. Roverne. Alder 17 år og opefter. Klanen, der er arbejdsenheden, ledes af en klanfører.
Klanen kan opdeles i sjak.

3. Rammerne omkring kredsens opbygning er vejledende for kredsen, således at der skeles til den
enkelte spejders modenhed.

§ 9. Førerens ansvar

1. Som fører i Danske Baptisters Spejderkorps skal man arbejde efter korpsets vedtægt med ansvar
over for kredsens ledelse og menighed.

2. Enhver fører i korpset bør ved sin underskrift afgive erklæring på, at han/hun er bekendt med
dette ansvar, og dette bør følges op af en personlig samtale.

§ 10. Kredsledelse

1. Hver kreds udarbejder egne vedtægter, som skal godkendes af kredsrådet og Korpsrådet, også
ved ændringer.

2. I forbindelse med hver kreds oprettes et kredsråd.
3. Kredsrådet består af kredsføreren, kredskasseren samt fører-, menigheds og

forældre repræsentanter.
4. Hver kreds skal have en demokratisk struktur, som er nærmere beskrevet i kredsens egne

vedtægter.
5. Kredsføreren, der bør være medlem af en baptistmenighed, vælges på et førermøde. Valget skal

for at opnå gyldighed godkendes af Kredsrådet. Kredsføreren har ansvaret for det daglige arbejde
i kredsen.

§ 11. Optagelse af kredse

1. Optagelse af kredse skal godkendes af Førerstævnet. Ansøgning om optagelse skal sendes til
Korpsrådet.

2. I korpset kan kun optages kredse, som forinden er anbefalet af den stedlige baptistmenighed.
3. Kredsens navn og vedtægt skal godkendes af Korpsrådet.
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§ 12. Divisionens ledelse og opgaver

1. Udarbejder egne vedtægter, som skal godkendes af Korpsrådet.
2. Arbejder for at etablere et netværk mellem divisionens kredse.
3. Tilrettelægger divisionens arrangementer.
4. Arbejder efter korpsets program og ideer.

§ 13. FØrerstævnet

1. Korpsets øverste myndighed er Førerstævnet, der afholdes en gang om året, hvor alle
medlemmer, der er fyldt 15 år, har adgang og stemmeret.

2. Førerstævnets formål er:
a. Ved forhandlinger at tage stilling til forslag vedrørende korpsets arbejde.
b. Gennem foredrag, instruktioner, samtaler og lignende at dygtiggøre deltagerne i

spejderarbejdet med korpsets formål for øje.
3. Dagsorden for Førerstævnets forretningsmøde skal bl.a. indeholde:

a. Forelæggelse af korpsets beretning.
b. Forelæggelse af årsregnskab med tilhørende status.
c. Valg af spejderchef og vicespejderchef.
d. Valg af kasserer og International Commissioner.
e. øvrige valg.
f. Godkendelse af budget, herunder fastsættelse af kontingent.
g. Behandling af indkomne forslag.

4. Forslag til Førerstævnets behandling kan indgives af Korpsråd, kredse og divisioner eller mindst
10 førere i forening. Forslag skal være indsendt til Korpsrådet via korpskontoretjf. § 19, nr. 1
senest 2 måneder før Førerstævnet.

5. Beslutninger på Førerstævnet sker ved simpelt flertal, hvor ikke særlige regler er fastsat i
vedtægten. Afstemningen foretages skriftligt, såfremt 2 af Førerstævnets stemmeberettigede
deltagere fremsætter ønske herom, eller når dirigenterne bestemmer det.

6. På Førerstævnet kan beslutninger kun tages om de forslag, der har været optaget på
dagsordenen. Ændringsforslag kan dog fremsættes og behandles på Førerstævnet.

7. Hvor intet andet er fastsat, drager Korpsrådet omsorg for udførelse af Førerstævnets
beslutninger.

8. Førerstævnet kan ved forretningsorden fastsætte nærmere regler for forretningsmødets afvikling.

§ 14. Korpsrådet

1. Korpset ledes under ansvar over for Førerstævnet af et Korpsråd som eneste
beslutningsberettigende organ mellem førerstævnerne.

2. Korpsrådet består af 12 medlemmer: Korpsrådsformand, spejderchef, vicespejderchef,
korpskasserer, International Commissioner og 7 medlemmer.

3. Korpsrådet nedsætter et forretningsudvalg til at lede det daglige arbejde mellem
korpsrådsmøderne. Korpsrådet kan delegere sine beføjelser til Forretningsudvalget.

4. Korpsrådets medlemmer kan ikke lade sig repræsentere af suppleanter.

§ 15. Korpsrådets opgaver

1. Varetagelse af korpsets interesser udadtil og styrkelse af fællesskabet med Baptistkirken i
Danmark, med øvrige spejderkorps i ind- og udland, samt i øvrigt med organisationer med hvilke,
der findes interessefællesskab.

2. Planlægning og tilrettelæggelse af korpsets arrangementer (korpslejre, konkurrencer,
førerstævner, førertræninger, internationalt arbejde, kommunikation mv.).

3. Udarbejdelse og behandling af forslag til Førerstævnet vedrørende korpsets arbejde.
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4. Planlægning og udarbejdelse af korpsets litteratur mv.
5. Ansættelse og afskedigelse af korpsets ansatte, herunder fastsættelse af arbejdsområder,

aflønning mv.
6. Fordeling af korpsets arbejde mellem korpskontor, korpskonsulenter mv.
7. Korpsrådet nedsætter udvalg og udpeger formænd og øvrige medlemmer til disse. Hvert udvalg

udstyres med et kommissorium. Det bør tilstræbes, at højst 2/3 af et udvalg er af samme køn.
8. Der skal annonceres efter medlemmer til alle korpsrådsnedsatte udvalg.
9. Valg af repræsentanter til bestyrelser, udvalg, råd mv. hvor korpset vælger at lade sig

repræsentere.
10. Korpsrådet fastsætter i øvrigt selv sin forretningsorden.

§ 16. Valg til Korpsrådet

1. Der vælges hvert andet år på Førerstævnet 1 spejderchef og 1 vicespejderchef, der bør være af
hvert sit køn. Genvalg kan finde sted. De opstillede kandidater, der ved afstemningen opnår over
halvdelen af de afgivne stemmer, er valgt. Såfremt der ikke opnås valg til den ene eller begge
poster, foretages valg blandt de kandidater, der ved første afstemning har opnået mindst 10
stemmer til den pågældende post. Almindeligt stemmeflertal er afgørende.

2. Der vælges ligeledes hvert andet år korpsrådsformand, kasserer, International Commissioner og
7 medlemmer.

3. Valgene foregår skriftligt og foretages på lige år, og alle valg gælder for 2 år, jf. dog nr. 6.
Genvalg kan finde sted. Qpstillingsfrister reguleres i Førerstævnets forretningsorden.

4. Bliver en af posterne som spejderchef eller vicespejderchef ledige i funktionsperioden
konstituerer Korpsrådet ud af sin midte en ny spejderchef eller vicespejderchef indtil næste
Førerstævne.

5. Bliver en af posterne som korpsrådsformand, korpskasserer eller International Commissioner
ledige i funktionsperioden, konstituerer Korpsrådet en ny korpsrådsformand, korpskasserer eller
International Commissioner indtil næste Førerstævne. Vælges der ikke en korpsrådsformand,
korpskasserer eller International Commissioner på Førerstævnet, kan Korpsrådet konstituere en
ny korpsrådsformand, korpskasserer eller International Commissioner indtil næste Førerstævne.

6. Vælges der ikke et helt korpsråd, foretages suppleringsvalg på det efterfølgende Førerstævne.
Valgperioden er 1 år.

§ 17. Førertræning

Førertræninger afholdes dels inden for divisionerne og dels inden for korpset. Kravene til såvel
den forberedende som afsluttende førertræning er de til enhver tid af korpset fastsatte.

§ 18. Uniform

1. Retningslinier for og brug af uniform fastlægges i korpsets uniformsregler.
2. I korpsmærket indgår trekløver, lilje og kors.

§ 19. Korpskontor

1. Korpskontoret er korpsets sekretariat.
2. Korpskontorets hjemsted fastsættes af Korpsrådet.
3. Korpsrådet ansætter og afsked iger korpskontorets lønnede personale.

§ 20. Økonomi

1. Korpsrådet skal årligt over for Førerstævnet aflægge driftsregnskab og balance.
2. Korpsets regnskab føres af korpskassereren.
3. Korpsets regnskabsår er kalenderåret.
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4. Korpsets regnskab skal revideres af en registreret eller statsautoriseret revisor, der vælges af
Korpsrådet.

5. Der betales et årligt korpskontingent for hvert korpsmedlem (inkl, førere). Kontingentets
størrelse fastsættes af Førerstævnet efter indstilling fra Korpsrådet. Kontingentet indkræves af
kredsene, der hæfter for beløbet over for korpset. Kontingentet fra medlemmer af Korpsgruppen
indkræves af Korpskontoret.

6. Korpsråctet har den bevilligende myndighed i henhold til det på Førerstævnet godkendte budget.

§ 21. Hæftelse og tegningsret

1. Korpset hæfter kun for sine forpligtelser med den til enhver tid hørende formue.
2. Der påhviler ikke korpsets eller Korpsrådets medlemmer nogen personlig hæftelse.
3. Korpset tegnes af spejderchefen, vicespejderchefen og korpsrådsformanden i forening. Ved

erhvervelse, afhændelse eller pantsætning af fast ejendom kræves dog underskrift af
spejderchef, vicespejderchef og korpsrådsformand i forening med korpskassereren, når
Førerstævnet eller Korpsrådet har godkendt det pågældende anliggende.

4. Korpsrådet kan meddele fuldmagt.

§ 22. Vedtægtsændringer

1. Tilføjelser eller ændringer af korpsvedtægten for Danske Baptisters Spejderkorps kan kun finde
sted, når mindst 2/3 af de stemmeberettigede ved et førerstævne stemmer herfor.

2. Forslag til vedtægtsændringer skal følge § 13 nr. 4. Desuden skal det være offentliggjort senest
14 dage inden Førerstævnet.

3. Det påhviler alene forslagsstilleren at drage omsorg for offentliggørelsen af forslag til ændringer
eller tilføjelser til korpsvedtægten. Offentliggørelsen skal finde sted på en sådan måde, at alle
kredse, divisioner og korpsrådsmedlemmer bliver bekendt med forslaget.

4. Såfremt intet andet er angivet, træder vedtagne forslag i kraft umiddelbart efter Førerstævnet.

§ 23. Opløsning

1. Korpset kan kun opløses, når mindst 2/3 af de stemmeberettigede repræsentanter med 2 på
hinanden følgende førerstævner stemmer herfor.

2. Ved opløsning tilfalder alle aktiver Baptistkirken i Danmark.

Således vedtaget på Førerstævnet i Tølløse, den 14. april 2013

Andreas Højmark Andersen, dirigent Lise Lybeck, dirigent

Niels Dam S gn Lund Christensen Stine Algot Nielsen
Spejderchef Vicespejderchef Korpsrådsformand
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