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STANDARDVEDTÆGT FOR KREDSE i DBS - september 2018 

 

[Ifølge Vedtægt for Danske Baptisters Spejderkorps, § 10, stk. 1. udarbejder hver kreds egen 

vedtægt, som skal godkendes af kredsrådet og Korpsrådet. Nedenstående standardvedtægt 

kan tilpasses lokale forhold, men vedtægten skal ses i sammenhæng med og må ikke stride 

imod Vedtægt for Danske Baptisters Spejderkorps. Alt tekst markeret med gult skal ændres af 

den enkelte kreds] 

 

VEDTÆGT FOR X KREDS I DANSKE BAPTISTERS SPEJDERKORPS 

 

§ 1. Navn 

stk. 1. Kredsens navn er Danske Baptisters Spejderkorps, X kreds. 

stk. 2. I daglig tale kaldet Baptistspejderne i X. 

 

§ 2. Hjemsted 

stk. 1. Kredsen er hjemmehørende i X Kommune. 

 

§ 3. Formål 

stk. 1. Kredsens formål er at drive kristent spejderarbejde i overensstemmelse med 

Vedtægt for Danske Baptisters Spejderkorps. 

 

§ 4. Tilhørsforhold 

stk. 1. Kredsen arbejder i tilknytning til X Baptistmenighed  

 

§ 5. Struktur 

stk. 1. Kredsen er inddelt i alderssvarende enheder. Kredsrådet beslutter hvordan 

arbejdet organiseres i kredsen. 

stk. 2. De enkelte enheder ledes af en enhedsfører. 

 

§ 6. Arbejdsgrundlag 

stk. 1. Formålet søges virkeliggjort gennem varierende former for forkyndelse og 

kristendomsundervisning og gennem spejdersport, friluftsliv og andre aktiviteter, 

idet der tilstræbes en vekselvirkning mellem individuel udfoldelse og samarbejde 

med andre. 

 

§ 7. Medlemmer 

stk. 1. Kredsen er åben for alle børn og unge i spejderalderen, der bliver defineret af 

kredsrådet ud fra de aktiviteter som kredsen tilbyder. Indmeldelsesblanket skal 

underskrives af forældre eller værge, eller hvis pågældende er personlig myndig, af 

pågældende selv. 

stk. 2. Indmeldelsesblanketten opbevares i kredsen. 

 

§ 8. Kredsråd 

Kredsen ledes af kredsrådet, som er kredsens øverste myndighed samt af kredsføreren. 

 

stk. 1. Kredsrådet har over for førerrådet ansvar for følgende: 

nr. 1. At kredsen og dens afdelinger ledes i overensstemmelse med korpsets formål, 

arbejdsgrundlag og værdier 

nr. 2. At kredsen overholder korpsets vedtægter 

nr. 3. Kredsens økonomi 

nr. 4. Opfølgning på førerrådets beslutninger, koordination og beslutninger vedrørende 

nr. 5. Kredsens dagligdag 



 

Danske Baptisters Spejderkorps | Korpskontoret |  

Wagnersvej 33|2450 København SV | +45 98 16 62 50 | dbs@dbs.dk 

 

nr. 6. At godkende førere, herunder sikre at der er indhentet børneattest 

 

stk. 2.  Kredsrådet består af: 

nr. 1.   

(a) Medlemsrepræsentanter valgt af og blandt spejderforældre og spejdere over 

15 år  

(b) Menighedsrepræsentant valgt af og blandt X Baptistmenighed  

(c) Kredskasserer 

(d) Førerrepræsentanter valgt af førerrådet hvoraf den ene bør være 

kredsføreren  

 

nr. 2. Medlems- og Menighedsrepræsentanter vælges for en 2-årig periode. Genvalg 

kan finde sted. Ved valget vælges ligeledes et passende antal suppleanter.  

 

nr. 3. Kredsrådet skal have overvægt af medlemsrepræsentanter blandt de 

stemmeberettigede. Førerrepræsentanter kan ikke medregnes som 

medlemsrepræsentanter, selvom de er medlem af kredsen. Følgende har derfor 

stemmeret: 

(a) 4 medlemsrepræsentanter 

(b) 1 Kredskassere (uden  stemmeret) 

(c) 1 Kredsfører 

(d) 1 Førerrepræsentant 

(e) 1 menighedsrepræsentant  

 

stk. 3. Valg til Kredsråd: 

nr. 1. Medlemsrepræsentanterne vælges på et forældremøde, hvortil alle 

spejderforældre og medlemmer over 15 år er indkaldt skriftligt med 14 dages 

varsel. Stemmeret har alle medlemmer, dog skal spejdere under 15 år 

repræsenteres af en af deres forældre/værger.  

 

nr. 2. Vælges til Medlemsrepræsentanter kan kun forældre til medlemmer under 15 år 

samt medlemmer over 15 år, som er til stede ved mødet eller fra hvem, der forud 

er indhentet skriftligt tilsagn. X Baptistmenighed fastsætter selv sin valgform for 

menighedsrepræsentanten.  

 

stk. 4. Kredsrådet konstituerer sig selv efter hvert valg med formand og sekretær. 

Formanden kan kun vælges blandt Medlems- og Menighedsrepræsentanter. 

 

stk. 5. Kredsrådet holder møde, når formanden, 2 af dets medlemmer eller kredsføreren 

begærer dette, dog mindst 2 gange årligt. Kredsrådet kan indbyde personer uden 

for rådet til at deltage i dets møder. 

 

stk. 6. Kredsrådet fører referat over sine beslutninger. Kredsrådet træffer sine 

beslutninger ved afstemning. Hvor intet andet er foreskrevet sker vedtagelsen ved 

simpelt flertal. Afstemning skal være skriftlig, såfremt 1 medlem begærer dette. 

 

stk. 7. Kredsrådet fastsætter selv sin forretningsorden. 

 

§ 9. Kredsføreren 

stk. 1. Kredsføreren vælges af førerrådet for en 2-årig periode. Genvalg kan finde sted. 

Valget skal, for at have gyldighed, godkendes af kredsrådet. 
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stk. 2. Kredsføreren, der har ansvaret for det daglige arbejde i kredsen, bør 

være medlem af X Baptistmenighed 

 

stk. 3. Førerrådet kan vælge et antal kredsassistenter til at bistå kredsføreren med den 

daglige ledelse af kredsen. I tilfælde af at kredsføreren er fraværende i længere 

tid, kan førerrådet vælge en af kredsassistenterne eller, såfremt der ikke er valgt 

kredsassistenter, et af førerrådets medlemmer til midlertidigt at varetage kredsens 

daglige ledelse. I begge tilfælde skal valget godkendes af kredsrådet 

 

§ 10. Førerrådet 

stk. 1. Førerrådet består af alle kredsens førere og assistenter og har ansvaret for det 

ugentlige arbejde i kredsen. Arbejdet i førerrådet ledes af kredsføreren 

nr. 1. Førerrådet fordeler i øvrigt arbejdet mellem sig og kan overlade dele af arbejdet 

til personer uden for førerrådet.  

nr. 2. Til varetagelse af bestemte opgaver kan førerrådet nedsætte udvalg eller særlige 

udvalg. 

 

stk. 2. Enhedsførere og assistenter udpeges af førerrådet 

 

stk. 3. Førerrådet holder møde efter behov, dog mindst 2 gange årligt. Kredsrådets 

formand har ret til at deltage i førerrådets møder, dog uden stemmeret, og til at 

modtage referat og kan forlange førerrådet indkaldt til møde. Førerrådet kan 

indbyde personer uden for rådet til at deltage i dets møder. 

 

stk. 4. Førerrådet træffer sine beslutninger ved afstemning. Vedtagelse sker ved simpelt 

flertal. Afstemning skal være skriftlig, hvis et medlem kræver det. 

 

stk. 5. Enhver beslutning i førerrådet kan af et medlem af førerrådet eller et medlem af 

kredsrådet indbringes for kredsrådet, som herefter træffer den endelige afgørelse. 

Førerrådet fører referat over sine møder. 

 

§ 11. Udelukkelse 

stk. 1. Udelukkelse af medlemmer kan kun foretages af kredsrådet. 

stk. 2. Udelukkelse af medlemmer kan ske efter indstilling fra førerrådet. 

stk. 3. Udelukkelse/sletning af medlemmer kan ske, hvis den pågældende ikke har betalt 

sit medlemskontingent i et år. 

stk. 4. Udelukkelse af medlemmer over 15 år kan ske, hvis den pågældende ikke giver 

accept til indhentning af børneattest eller hvis attesten er med påtegning. 

stk. 5. Udelukkelse af fører fra førerrådet kan ske, der skal dog indenfor en frist på 14 

dage gives den pågældende fører mulighed for skriftligt eller mundtligt efter eget 

valg at udtale sig for kredsrådet. 

stk. 6. Kredsføreren kan kun udelukkes efter vedtagelse i kredsrådet på 2 

kredsrådsmøder, indkaldt skriftligt med mindst 14 dages varsel, og med 1 højst 2 

måneders mellemrum. 

 

§ 12. Økonomi 

stk. 1. Kredskassereren, vælges af kredsrådet efter indstilling fra førerrådet. 

 

stk. 2. Regnskab og budget samt fastsættelse af medlemskontingent skal godkendes af 

kredsrådet efter indstilling fra førerrådet.  

 

stk. 3. Regnskabet, der skal være underskrevet af kasserer og kredsfører, revideres årligt 
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af X Baptistmenigheds revisorer. 

 

stk. 4. Såfremt revisor er aktiv i kredsens ledelse, skal regnskabet revideres af en 

stedfortræder. 

 

stk. 5.  Såvel spejdere som førere og øvrige medlemmer betaler kontingent til kredsen 

 

stk. 6. Ethvert udgiftsbilag, der indgår i kredsens regnskab, skal enten være attesteret af 

kredsføreren, der kan attestere alle bilag, eller af enhedsførerne, der kan attestere 

den pågældende enheds bilag. 

 

stk. 7. Alt materiel (telte, grej mv.) indkøbt af kredsen eller dennes enheder er kredsens 

ejendom. Materiel vundet af enheder forbliver ved enhedens ophør kredsens 

ejendom. Større anskaffelser til kredsen kan kun ske efter vedtagelse i førerrådet 

og i kredsrådet. 

 

stk. 8. Kredskassereren forvalter kredsens økonomi i det daglige efter foranstående 

retningslinjer. Regnskabet skal være ajourført og i en sådan stand, at kredsens 

økonomiske status altid klart fremgår. 

 

stk. 9. Underskriftsret:  

nr. 1. Kredsføreren underskriver på kredsens vegne, dog med følgende begrænsninger: 

i større økonomiske anliggender, som f.eks. langtidsleje af lokaler, skal 

kredsrådsformanden være medunderskriver  

nr. 2. Ved køb og salg af fast ejendom eller optagelse af lån skal samtlige 

kredsrådsmedlemmer underskrive 

nr. 3. Kredsføreren kan i særlige tilfælde bemyndige andre til at underskrive på 

kredsens vegne 

 

§ 13. Hæftelse 

stk. 1. Kredsen hæfter kun for sine forpligtelser med den til kredsen til enhver tid 

gældende formue. Der påhviler ikke kredsens medlemmer eller kredsrådets 

medlemmer nogen personlig hæftelse. 

 

§ 14. Vedtægtsændringer 

stk. 1. Ændringer i denne vedtægt kan kun ske efter vedtagelse med 2/3 flertal på 2 

kredsrådsmøder, indkaldt med 14 dages skriftlig varsel og med mindst 1 og højst 2 

måneders mellemrum. 

 

stk. 2. Denne vedtægt og evt. ændringer hertil skal for at opnå gyldighed godkendes af 

Korpsrådet i Danske Baptisters Spejderkorps. 

 

§ 15. Opløsning 

stk. 1. Ved opløsning af kredsen skal samme fremgangsmåde som beskrevet under §14 

anvendes, og eventuelle aktiver anvendes i henhold til kredsens formål efter 

kredsrådets nærmere vedtagelse. 

 

Denne vedtægt, der afløser vedtægten af xx.xx.xx, er vedtaget på kredsrådets møder 

 

d. xx.xx.20xx og xx.xx.20xx 
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Kredsrådets formand 

 

 

Godkendt af korpsrådet 

Danske Baptisters Spejderkorps 

d. xx.xx.20xx 

 

 

 

Korpsrådsformand 

 


