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§ 1 NAVN, HJEMSTED OG 

MEDLEMSSKAB 

Foreningens navn er VintageSpejd.  

Foreningens adresse følger kassererens adresse. 

Stabssjakket og klanen er gennem foreningen medlem af TimeWinders 

Venner. 

 

§ 2 FORMÅL  

Foreningens formål er at udforske, undersøge og formidle 

spejderbevægelsens historie og dens traditioner. 

 

§ 2.1 Aktiviteter 
Formidlingen sker blandt andet ved at afholde historisk inspirerede 

spejderlejre, afholde arrangementer, forløb og events for spejdergrupper 

og patruljer. Aktiviteternes rammer dækker over klassiske 

spejderfærdigheder. 

§ 2.2 Værdigrundlag 

VintageSpejd hylder det traditionelle spejderarbejde og lægger stor vægt 

på de grundlæggende idealer for spejderbevægelsen.  
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§ 2.3 Vision 

Vores vision er at inspirere spejderne til at dyrke at de både er 

historieskabte og historieskabende samt at de selv er med til at forme 

deres fremtid og samfundet. 

§ 2.4 Mission 

VintageSpejd giver en ny måde at opleve spejderarbejde på. Igennem 

vores aktiviteter foregår der en aktiv formidling af spejderbevægelsens 

historie med deltagelse af aktive spejdere.  

 

Vi bibringer spejdere og gæster indsigt i spejderbevægelsen og dens 

samfundsmæssige betydning. 

 

§ 3 MEDLEMMER  

§ 3.1 Medlemstyper 

§ 3.1.1 Basismedlem 

Som basismedlem støtter man op om foreningens formål og aktiviteter, 

samt har man muligheden for at søge deltagelse i stabssjakket og 

optagelse i klanen. 

§ 3.1.2 Spejdermedlem. 

Deltagere på VintageSpejds større aktiviteter vil som en del af 

tilmeldingen til aktiviteten kunne blive meldt ind i foreningen for et år. 
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VintageSpejd vil fra tilmeldelsen tilbyde assistance på spejdernes træning 

og den udleverede foropgave. § 3.2 EKSKLUSION 

Et medlem kan udelukkes eller ekskluderes, såfremt vedkommendes 

opførsel strider mod VintageSpejds vedtægter, eller medlemmet på særlig 

grov måde har tilsidesat sine medlemspligter. 

 

I sager om udelukkelse som eksklusion har medlemmet krav på at blive 

hørt inden bestyrelsen træffer sin afgørelse. 

 

I sager om eksklusion, kan medlemmet ønske at der afholdes en 

ekstraordinær generalforsamling. Bestyrelsen indkalder, med 

ekskluderingen som eneste punkt. 

 

Afgørelse af en eksklusion kræver samme majoritet som ved ændring af 

foreningens vedtægter.  

 

 

§ 4 ORGANISERING  

 § 4.1 Stabssjakket. 

Når medlemmer ønsker at hjælpe med afvikling af foreningens fysiske 

aktiviteter, skal medlemmet ansøge om deltagelse i stabssjakket hos 

bestyrelsen. Som stab vil man indgå i teamet som afvikler aktiviteten og 

derfor skal der indhentes børneattest. 

 

 § 4.2 Klanmedlem 
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Klanens arbejde består i at planlægge, koordinere og afvikle aktiviteter for 

spejderne. For at kunne udføre dette vil klanen løbende blive vedligeholdt 

i deres instruktørtræning. 

Klanen mødes løbende til planlægningsmøder både fysisk og online alt 

efter behov. 

Optagelse opnås ved anbefaling af to eksisterende medlemmer (eventuelt 

kan man ansøge hos et af medlemmerne), som herefter fremlægger til 

godkendelse i bestyrelsen hvor der skal opnås enighed om optagelse. 

Ansøgning om medlemskab godkendes af bestyrelsen. 

Derefter kan der betales kontingent til foreningen hvis man ikke allerede er 

medlem og indmeldelsesgebyr til at dække indkøb af vigtige uniformsdele. 

Ansøgeren skal være medlem af et af følgende verdens 

spejderorganisationer World Association of Girl Guides and Girl Scouts 

(WAGGGS), World Organization of the Scout Movement (WOSM) eller 

The World Federation of Independent Scouts (WFIS) enten gennem en 

gruppe eller individuelt. 

 

 § 5 BESTYRELSEN 

Bestyrelsen fastlægger hvilke retningslinjer der skal arbejdes ud fra i det 

daglige, og sørger for at der arbejdes efter det vedtagne formål, vision og 

mission. 

§ 5.1 Bestyrelsen. 

Bestyrelsen vælges på foreningens årlige generalforsamlingen og består 

af; en formand, en kasserer, 1-3 menige medlemmer som er valgt for 2 år 

samt 0-2 suppleanter for hvert år. Bestyrelsen kan supplere sig selv op til 
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maksimale antal, disse medlemmer skal dog vælges på førstkommende 

ordinære generalforsamling. 

Formanden vælges i lige år og kassereren ulige år, formand og kasserer 

kan ikke være den samme og må ikke være ægtefæller eller samboende).  

Alle øvrige poster besættes efter bestyrelsens konstitution. 

Over bestyrelsens møder føres et referat. 

 

§ 5.2 Bestyrelsens ansvarsområde: 

❖ Bestyrelsen er ansvarlig for foreningens bestående og har mandat 

til at tage beslutninger på foreningens vegne. 

❖ Bestyrelsen har ansvaret for økonomien i foreningen og alle 

økonomiske beslutninger, herunder udgifter i forbindelse med 

aktiviteter. I forbindelse med aktiviteter og lignende kan der dog 

laves et budget for de forskellige udvalg.   

❖ Bestyrelsen har ansvaret for kommunikationen ud af foreningen 

værende sociale medier, mails, hjemmeside, grafiske profil o.l. 

men kan vælge at uddelegere arbejdet. 

❖ Bestyrelsen råder over administratorrettigheder til alle 

kommunikationskanaler og kan udstede disse til andre efter behov, 

for eksempel i forbindelse med afholdelse af en aktivitet. 

❖ Bestyrelsen mødes efter behov, dog mindst to gange om året. 

❖ Bestyrelsesmøder er som udgangspunkt åbne for alle men, dele 

kan holdes for lukkede døre hvis bestyrelsen finder det 

nødvendigt. 

❖ Såfremt der opstår stemmelighed, har formanden en ekstra 

stemme.  

❖ Bestyrelsen kan nedsætte nødvendige udvalg til varetagelse af 

løbende eller enkeltstående opgaver. 

 



Vintagespejd Vedtægter version 02.01 d.31/8/2021 

 

 

7 

 

§ 6 TEGNINGSFORHOLD 
VintageSpejd tegnes af 2 medlemmer af bestyrelsen i forening.  

 

Kassereren kan underskrive økonomiske transaktioner på foreningens 

vegne og skal være fyldt 16 år. 

 

§ 7 KONTINGENT 

Foreningen er en non-profit forening. Kontingentet til foreningen bidrager 

til driften. 

Foreningen får tilskud til økonomien fra ansøgninger hos relevante fonde 

og kommuner, til dækning af udgifter i forbindelse med afvikling af 

arrangementer og lignende. 

❖ Medlemmer er forpligtede til at indbetale det af 

generalforsamlingen fastsatte kontingent. 

❖ Foreningens kontingentet for at være medlem fastsættes på 

generalforsamling, og estimeres til 150 kroner for et helt år.  

❖ Pengene skal indbetales på vores konto i Arbejdernes Landsbank 

senest d.1. April. Vi anbefaler, at I opretter automatisk overførsel.  

❖ Ved indmelding i oktober eller senere betales først kontingent året 

efter. 

❖ Kontingent fastlægges ved generalforsamling og inkluderer 

desuden medlemskab af foreningen TimeWinders Venner. 

❖ Kontingentet kan ændres ved simpelt stemmeflerhed på 

generalforsamlingen. 
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§ 8 REGNSKAB OG REVISION  

Foreningen er en non-profit organisation og er derfor ikke underlagt pligt 

om aflægning af årsrapport. Der udarbejdes et regnskab som godkendes 

af revisor og derefter fremlægges til godkendelse på generalforsamlingen. 

 

§ 9 ØKONOMI 

Foreningens regnskabsår følger kalenderåret.   

Driftsregnskab og status forelægges den ordinære generalforsamling til 

godkendelse.  

 

Medlemmer herunder bestyrelsesmedlemmerne hæfter ikke personligt for 

de for foreningens indgåede forpligtelser, for hvilken foreningen alene 

hæfter med dens respektive formue. 

 

Medlemmerne har ikke nogen økonomisk forpligtelse over for foreningen 

ud over kontingent forpligtelsen. 

 

Foreningens medlemmer har ikke krav på nogen del af foreningens 

formue eller udbytte af nogen art. 

 

Revisoren er valgt for et år af gangen. 

§ 10 Generalforsamling 

Generalforsamlingen, der er foreningens øverste myndighed, afholdes en 

gang årligt i marts måned.  
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Generalforsamlingen indkaldes med mindst 14 dages varsel via 

elektroniske medier til medlemmer. Dagsorden vedlægges indkaldelsen.  

 

Forslag der ønskes behandlet på mødet skal være formanden i hænde 

senest 7 dage før generalforsamlingen. 

Medlemmer der ønsker at stille op til bestyrelsen skal meddele deres 

kandidatur til formanden senest 7 dage før generalforsamlingen. 

Generalforsamlingen tilstræbes at afholdes fysisk men kan i særlige 

tilfælde afholdes elektronisk. 

Alle klan og støttemedlemmer som har betalt kontingent og har deltaget i 

en eller flere aktiviteter har stemmeret og kan stille op ved valg. 

 

§ 11 Dagsorden 

Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal indeholde følgende 

punkter: 

1. Valg af dirigent og referent, samt stemmetællere. 

2. Registrering af fremmødte 

3. Godkendelse af dagsordenen. 

4. Bestyrelsens beretning. 

5. Fremlæggelse og godkendelse af foreningens regnskab. 

6. Godkendelse af årligt kontingent 

7. Fremlæggelse af budget til godkendelse 

8. Behandling af indkomne forslag. 

9. Valg af bestyrelsesmedlemmer, herunder formand, kasserer og 1-

3 menige medlemmer, samt 1-2 suppleanter 

10. Valg af revisor, samt evt. suppleant 

11. Eventuelt. 
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§ 12 Stemmeret og afstemning 
Medlemmerne træffer beslutning ved stemmeflertal, undtagen i de tilfælde 

hvor der til afstemningen foreligger forslag til vedtægtsændringer eller 

opløsning af foreningen.  

Forslag til vedtægtsændringer vedtages med 2/3 majoritet af de 

fremmødte på ordinære eller ekstraordinær generalforsamling.  

Afstemninger sker ved håndsoprækning, men såfremt dirigenten eller et 

medlem forlanger det, skal afstemningen ske skriftligt. Hvert medlem kan 

medbringe en fuldmagt. 

 

§ 13 Ekstraordinær generalforsamling 

Ekstraordinær generalforsamling afholdes, hvis enten et flertal af 

bestyrelsen ønsker dette eller når mindst 1/3 af foreningens 

stemmeberettigede medlemmer skriftligt fremsætter begæring herom til 

bestyrelsen med angivelse af dagsorden. 

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling skal ske senest 14 dage 

efter krav er fremkommet og indkaldes med samme varsel som den 

ordinære generalforsamling. 

 

§ 14 VEDTÆGTER OG 

FORENINGENS OPLØSNING  

Vedtægterne kan kun ændres på en rettidigt indkaldt generalforsamling 

eller ekstraordinær generalforsamling. 
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Foreningen kan opløses efter ønske fra bestyrelsen, såfremt det ikke har 

været muligt at finde frivillige til at føre foreningen videre. Beslutning om 

opløsning skal ske på to rettidige indkaldte generalforsamlinger eller 

ekstraordinære generalforsamlinger. Opløsning af foreningen kan kun 

vedtages med 2/3 majoritet af de stemmeberettiget.  

 

Opnås et sådant flertal på en generalforsamling, der ikke er 

beslutningsdygtig, indkaldes til en ny generalforsamling, hvor beslutningen 

kan træffes med ovennævnte stemmeflerhed, uanset hvilket antal 

stemmeberettigede medlemmer der er til stede. 

 

Opløses foreningen Vintagespejd tilfalder dens eventuelle midler til 

interesserede danske spejdermuseer. 

 

Således vedtaget til den stiftende generalforsamlingen den 

03/08/2021  

med ændringer den 31/8/2021 

  


