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Hvad	laver	Gruppebestyrelsen?	
Mandag	d.	28.01.2019	afholdes	Gruppemødet,	som	er	KFUM-Spejdernes	svar	på	en	gene-
ralforsamling	i	de	enkelte	spejdergrupper.	På	Gruppemødet	kan	alle	stemmer	blive	hørt,	og	
her	bliver	sporene	lagt	for	fremtiden	i	spejdergruppen.	Der	skal	bl.a.	aflægges	årsberetning,	
godkendes	budget,	vælges	gruppeleder	og	ikke	mindst	vælges	medlemmer	til	Gruppebe-
styrelsen.		

	

	
	
Hvem	er	vi,	hvor	tit	mødes	vi	og	hvad	laver	vi	i	Gruppebestyrelsen?	

Gruppebestyrelsen	består	af:	
• Forældre	(6-8	personer)	
• Gruppelederen	(1	person)	
• Medlemmer	af	gruppen,	der	er	over	15	år	men	ikke	ledere	(1-2	personer)	
• Medlemmer	af	gruppen,	der	er	over	15	år	og	er	ledere	(1-2	personer)	
– Det	er	forældrene,	der	er	det	bærende	element	i	Gruppebestyrelsen.	

	
Vi	mødes	4-5	gange	årligt	1-2	timer,	og	arbejdsopgaverne	kan	omhandle:	

• At	de	fysiske	rammer	er	tilfredsstillende.	Gruppens	hytter:	Stalden	(den	daglige	spej-
derhytte)	og	Filialen	(weekendhytten).	

• At	gruppens	ledere	er	motiverede	og	bliver	anerkendt	for	deres	bidrag	samt	leder-
hvervning/ledersammensætning/bemanding.	

• At	gruppens	værdiskabende	aktiviteter	bliver	synlige	for	det	omkringliggende	sam-
fund	bl.a.	gennem	PR	og	partnerskaber.	

• At	gruppen	har	det	fornødne	økonomiske	råderum	bl.a.	gennem	fundraising.	
– Kort	sagt:		Vi	sikrer,	at	der	er	de	bedste	rammer	for,	at	gruppen	kan	fungere.	

	
	
	
	
	
”Når	grupperådet	er	velfungerende,	og	dermed	skaber	og	vedligeholder	de	bedst	mulige	rammer	for	
gruppen,	er	det	med	til	at	skabe	det	bedst	mulige	KFUM-Spejderarbejde	for	flest	mulige	børn	og	unge.”			

- Citat	fra	”Håndbog	til	gruppeledelse”,	KFUM-Spejderne	i	Danmark.	

OPRÅB!	
Hvert	år	er	halvdelen	af	forældrene	i	Gruppebestyrelsen	på	valg,	og	der	er	dermed	

mulighed	for	at	træde	ind	i	bestyrelsen	og	gøre	en	forskel	for	gruppen.	
Gruppebestyrelsen	er	afgørende	for,	at	gruppen	kan	fungere	og	lederne	kan	koncen-
trere	sig	om	spejderarbejdet	med	børnene.	Hermed	en	opfordring	til	jer	forældre	til	at	

melde	jer	til	et	givende	og	vigtigt	arbejde!		

I	kan	høre	mere	eller	melde	jer	ved	at	kontakte	et	nuværende	gruppebestyrelsesmed-
lem	eller	melde	jer	d.	28.	januar	til	gruppemødet.	
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§ 11. Gruppebestyrelsen 
1. Ansvaret for en gruppe er hos den pågældende gruppebestyrelse. Gruppebestyrelsen har ansvaret 
for gruppen ift.: 

• Overordnet ledelsesansvar (bestyrelsesansvar), herunder at der udarbejdes budget og regnskab 
samt sker kontingentfastsættelse. 

• Gruppens overordnede udvikling og rolle i lokalsamfundet. 
• Rammerne for gruppens arbejde ift. fysiske rammer, faciliteter og lederressourcer. 
• Sikring af, at der udarbejdes og årlig opdateres retningslinjer for samvær i gruppen, samt løbende 

opmærksomhed på og sikring af kendskabet til disse. 
 
2. Gruppebestyrelsen forpligter gruppen ved underskrift af bestyrelsesformanden, bestyrelsens kasse-
rer og gruppelederen. Såfremt hverken bestyrelsesformanden, kasserer eller gruppelederen er myn-
dige, udpeger gruppebestyrelsen på et møde én yderligere, navngiven, myndig person, som særligt 
tegningsberettiget. Såfremt der er andre medlemmer i gruppebestyrelsen, der er myndige, bør et af 
disse myndige medlemmer udpeges som særligt tegningsberettiget. Såfremt ingen i gruppebestyrel-
sen er myndige, bør den særligt tegningsberettigede udpeges i forældrekredsen. Gruppebestyrelsen 
forpligter i sådanne tilfælde gruppen ved underskrift af den særligt tegningsberettigede i forening med 
bestyrelsesformanden og gruppebestyrelsens kasserer eller i forening med bestyrelsesformanden og 
gruppelederen. 

3. Gruppebestyrelsen består af de på gruppens generalforsamling valgte repræsentanter jf. §10 stk. 5. 
Enhedsledere og -assistenter kan inviteres til gruppebestyrelsesmøderne uden stemmeret. Herudover 
kan gruppebestyrelsen for et år ad gangen supplere sig yderligere med 1-2 medlemmer. Eventuel 
supplering kræver fuld enighed herom. De indsupplerede medlemmer må ikke sammen med gruppe-
leder og valgte ledere fra valggruppe b udgøre et flertal af gruppebestyrelsen. 

4. Ved førstkommende gruppebestyrelsesmøde efter den ordinære generalforsamling konstituerer 
gruppebestyrelsen sig med bestyrelsesformand, kasserer og sekretær. Bestyrelsesformanden bør 
vælges blandt repræsentanterne fra valggruppe a. 

5. Gruppebestyrelsen udpeger enhedsledere og -assistenter, for familiespejderkoordinator samt klan-
leder og –assistent se dog § 16 stk. 1 og § 28 stk. 2. 

6. Fratræder et valgt medlem inden næste ordinære generalforsamling, vælger gruppebestyrelsen en 
anden person til den pågældende post for perioden frem til næste ordinære generalforsamling. 

7. Bestyrelsesformanden indkalder til gruppebestyrelsesmøde mindst 3 gange årligt og leder disse 
møder. Gruppebestyrelsesmøde kan i øvrigt kræves indkaldt af ethvert bestyrelsesmedlem. 

 

Udtaget fra KFUM-Spejdernes vedtægter 


