Vedtægter for Stevninghus

§ 1.

Foreningens navn er Stevninghus gruppe. herefter kaldet STEVNINGHUS.

§ 2.

STEVNINGHUS er hjemhørende i Aabenraa Kommune. STEVNINGHUS er en
gruppe i Dybøl division. STEVNINGHUS har overenskomst med Det Danske
Spejderkorps.

§ 3.

STEVNINGHUS har til formål at drifte faciliteter og lave aktiviteter primært for børn og
unge tilknyttet Det Danske Spejderkorps.
Herudover har andre organisationer, foreninger og institutioner, hvis formål fortrinsvis
er børne- og ungdomsarbejde, adgang til at leje STEVNINGHUS.
Udlejning til private kan finde sted, men kun når et sådant lejemål ikke kommer i
konflikt med de i før nævnte formål.

§ 4.

STEVNINGS`s drift hviler på lejeindtægter i.h.t. udlejningsbestemmelserne i
§ 3. Herudover suppleres indtægterne med forskellige arrangementer, som aftales
efter behov.

§ 5.

Hvert medlem betaler et årligt kontingent til STEVNINGHUS. Størrelsen af dette
kontingent fastsættes på det årlige rådsmøde.

§ 6.

Grupperådet er øverste myndighed for STEVNINGHUS, og består af
STEVNINGHUS’s medlemmer der er fyldt 15 år, forældre til medlemmer der er under
18 år, og bestyrelsen (Hytteudvalget).

§ 7.

1. Alle interesserede kan deltage i et grupperådsmøde.
2. Ordinært grupperådsmøde afholdes hvert år inden den 1. marts.
3. Ekstraordinært grupperådsmøde afholdes efter
a. Grupperådets, bestyrelsens, bestyrelsesformandens eller divisionschefernes
beslutning eller
b. skriftlig anmodning med angivelse af, hvilke punkter der ønskes behandlet på
mødet, til bestyrelsesformanden eller divisionscheferne fra mindst 1/3 af
grupperådets medlemmer, en afdelingsleder, en gruppeleder eller en spejderchef.
4. Grupperådet indkaldes skriftligt til et grupperådsmøde af bestyrelsesformanden
eller en divisionschef. Indkaldelsen skal indeholde mødets dagsorden samt for
ordinære grupperådsmøder eventuelle bilag til mødet, f.eks. udviklingsplan. Kopi af
indkaldelsen med dagsorden og bilag fremsendes samtidig til divisionsledelsen med
invitation til at deltage.
5. Et grupperådsmøde indkaldes med mindst tre ugers varsel. Såfremt et
ekstraordinært grupperådsmøde afholdes efter skriftlig anmodning, jf. § 12. stk. 3, litra
b, skal bestyrelsesformanden eller divisionschefen udsende indkaldelsen senest to
uger efter modtagelsen af anmodningen, og det ekstraordinære grupperådsmøde
afholdes senest seks uger efter modtagelse af anmodningen.

6. Ved ordinære grupperådsmøder fremsendes revideret regnskab for det foregående
år med tilhørende status underskrevet af bestyrelsen og revisor samt budget for
indeværende år senest en uge før til grupperådets medlemmer samt til
divisionsledelsen.
7. Forslag, der ønskes behandlet på et grupperådsmøde, skal være formanden eller
divisionschefen, såfremt denne har indkaldt til mødet, i hænde senest to uger inden
mødet. Forslagene skal være grupperådet i hænde senest en uge inden mødet.
§ 8.

Alle personvalg kan foretages skriftligt, og afgøres ved almindelig stemmeflertal
uanset de stemmeberettiges antal. Skriftligt valg skal forekomme såfremt ét medlem
af grupperådet ønsker dette.

§ 9.

Dagsorden for grupperådsmødet senest 1. marts skal indeholde følgende punkter:
1. Valg af dirigent
2. Valg af referent
3. Beretning fra bestyrelsen.
a. Driftsberetning
b. Aktivitetsberetning med særlig fokus på hvad der er gjort for at fremme
spejderarbejdets værdier og udvikling
4. Fremlæggelse af årsregnskab for det foregående år til godkendelse.
5. Behandling af indkomne forslag
6. Væsentlige beslutninger om gruppens fremtid, herunder udviklingsplan med
hovedindsatsområder. Samt beslutning om udvikling.
7. Fastsættelse af medlemskontingent.
8. Vedtagelse af budget for indeværende og næstkommende år.
9. Fastsættelse af bestyrelsesstørrelse og valg af personer. Bestyrelsen skal som
minimum udgøre 6 personer. Bestyrelsen sammensættes efter DDS’ love § 14.
10. Valg af revisor og revisorsuppleant
11. Valg af søkyndigt medlem
12. Valg af 5 personer til divisionsrådet
13. Valg af 2 personer til korpsrådet
14. Evt.
Årsberetning, regnskab og forslag til budget, skal være tilgængelig inden
grupperådsmødets start.

§ 10. Grupperådet er ansvarlig for driften af STEVNINGHUS inden for budgettets rammer.
Bestyrelsen forestår ledelsen af STEVNINGHUS. Med ansvar i øvrigt jf. DDS love
§16
STEVNINGHUS består af 2 afdelinger.
Driftsudvalget har ansvar for den daglige facilitetsledelse. Samt ansvar for den
daglige økonomistyring
Bestyrelsesformanden er daglig leder.
Aktivitetsudvalget har ansvar for den daglige aktivitetsledelse. Med ansvar i øvrigt
jf. DDS love §17

§ 11. Ingen medlemmer i bestyrelsen eller grupperådet hæfter personligt for
STEVNINGHUS’s drift, herunder låntagning m.v.
§ 12. STEVNINGHUS tegnes af formanden for STEVNINGHUS’s bestyrelse. Ved
erhvervelse, afhændelse eller pantsætning af fast ejendom eller værdipapirer, kræves
dog underskrift af formanden for STEVNINGHUS’s bestyrelse i forening med
næstformand, kassereren og mindst et øvrigt medlem af STEVNINGHUS.
§ 13. Ekstraordinært møde i grupperådet kan indkaldes af bestyrelsen for STEVNINGHUS,
eller mindst 10 medlemmer af Stevninghus gruppe. Anmodning om dette møde skal
fremsættes skriftligt med angivelse af dagsorden og fremsendes til formand for
STEVNINGHUS.
§ 14. Ændringer i denne vedtægt skal godkendelse i grupperådet.
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