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Forretningsorden for korpsrådet 
I henhold til vedtægterne for Danske Baptisters Spejderkorps § 17, stk. 12 fastlægger 
korpsrådet forretningsordenen for korpsrådets virksomhed: 
 

1. Korpsrådsmøder 
Korpsrådet afholder møde mindst 3 gange om året. 

 
2. Ekstraordinære korpsrådsmøder 
Ekstraordinære korpsrådsmøder indkaldes, når mindst 1/3 af korpsrådets medlemmer 
kræver dette og samtidig indsender forslag til dagsorden. Ekstraordinært 
korpsrådsmøde afholdes senest 1 måned efter begæring herom er fremsat. 

 
3. Dagsorden 
Forslag til dagsordenen udsendes af formanden til korpsrådet senest 10 dage før 
mødet. Der kan kun træffes beslutning om punkter, der ikke er på den udsendte 
dagsordenen, såfremt korpsrådet beslutter det enstemmigt.  Bilag til dagsordenpunkter 
skal udsendes senest 5 dage før mødet. 

 
4. Referat 
Referat udsendes til korpsrådet senest 14 dage efter mødet og lægges på www.dbs.dk. 
Referent vælges af korpsrådet. Referatet godkendes af korpsrådet. 

 
5. Mødeledelse og beslutninger 
Korpsrådets formand eller en af formanden udpeget stedfortræder leder korpsrådets 
møder. Alle sager afgøres ved almindeligt flertal, dog er korpsrådet kun 
beslutningsdygtigt, når mindst halvdelen er til stede. Ved stemmelighed er 
spejderchefens stemme afgørende. Afstemning foretages skriftligt såfremt 1 af 
korpsrådets medlemmer fremsætter ønske herom. 

 
6. Skriftlige afstemninger 
Afgørelse af sager ved skriftlig afstemning mellem korpsrådets ordinære møder kan kun 
undtagelsesvis finde sted og kun såfremt ¾ af korpsrådet accepterer afstemningen. 

 
7. Medlemmer 
Korpsrådets medlemmer vælges i henhold til vedtægternes § 11. Medlemmerne kan 
ikke lade sig repræsentere af suppleanter eller stedfortrædere. Korpsrådet kan indbyde 
andre til at overvære korpsrådets møder som observatører. 

 
8. Konstituering 
Korpsrådet afholder konstituerende møde under førerstævnet. Der indkaldes ved 
bekendtgørelse på førerstævnet. Dagsordenen skal bl.a. indeholde: 

 
1. Valg af repræsentanter til 

Pigespejdernes Fællesråd i Danmark 
Fællesrådet for Danmarks Drengespejdere 
Børne- og Ungdomsorganisationernes Samråd 
Spejderhjælpens bestyrelse 
Repræsentanter til Baptistkirkens missionsstævne 
Baptistkirkens missionskomite 
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Almindeligt flertal er afgørende, således at den/ de kandidater med flest stemmer er 
valgt. Ved stemmelighed foretages omvalg blandt dem, der har fået lige mange 
stemmer (såfremt det er afgørende for, om man er valgt eller ej). Herefter lodtrækning. 

  
9. Valg af medlemmer til korpsrådets udvalg 
Korpsrådet nedsætter udvalg jf. vedtægternes § 17, stk 8. Alle medlemmer af 
korpsrådet kan fremsætte forslag til nye udvalg. Beslutninger om at nedsætte udvalg 
samt valg af formand og evt. medlemmer afgøres med almindeligt flertal. 

 
10. Forretningsudvalget 
Til at lede det daglige arbejde mellem korpsrådsmøderne nedsætter korpsrådet et 
forretningsudvalg, der består af spejderchef, vicespejderchef, korpsrådsformand og 
kasserer. 
 
11. Økonomi 
Korpsrådet er ansvarlig for at korpsets midler anvendes i henhold til vedtægterne og 
vedtagne budgetter. Til hvert korpsrådsmøde – eller når det anses for nødvendigt – 
fremlægges økonomioversigt vedrørende årets drift og status. 
 
Korpsrådet skal sikre, at korpsets regnskabsføring sker betryggende, således at 
vedtægter og love overholdes. Korpsrådet kan uddelegere ansvaret for den daglige 
regnskabsføring til andre end korpskasseren. 
 
Såfremt korpsrådet uddelegerer ansvaret for regnskabsføringen til andre end 
korpskasseren, skal korpskasseren nøje gennemgå regnskabsføringen samt løbende 
påse, at korpsets regnskabsføring foregår betryggende og hensigtsmæssigt. 
 
Korpsrådet fastsætter de fornødne regler for, at regnskabsføringen foregår 
betryggende, herunder at korpsets formue og ejendomme administreres betryggende. 

 
12.  Revision 
Revision af korpsets regnskaber foretages af en af korpsrådet valgt statsautoriseret 
eller registreret revisor, der overfor korpsrådet fører revisionsprotokol. 

 
Hver gang revisoren fremsender en revisionsprotokol skal denne fremlægges på 
førstkommende korpsrådsmøde. 

 
13.  Budgetter. 
Korpsrådet gennemarbejder årligt budget for de kommende to år. Budgetforslaget 
fremlægges til førerstævnets godkendelse. 

 
14.  Ændringer og tilføjelser. 
Forretningsordenen kan kun ændres af et flertal af korpsrådets medlemmer. 

 
 
 
Vedtaget på korpsrådsmødet på Øksedal den 18. november 2006 


