
KFUM-spejderne 
§ 6. Organisation Korpset er en sammenslutning af alle KFUM-Spejdere i Danmark. Korpset er 
organiseret i grupper, der samles i distrikter, der således alle hver især er selvstændige juridiske 
personer.  
Enhver gruppe eller ethvert distrikt i korpset kan nedlægges af hovedbestyrelsen, når særlige 
forhold taler derfor. 
 
KFUM/KFUK 
 

1. En KFUM og KFUK-forening skal have regelmæssige lokale aktiviteter i overensstemmelse 
med §2 Formål og §3 Arbejdsform. 
 

2. Foreningen skal opfylde følgende minimumskrav: 
3. Foreningen skal have mindst 10 medlemmer. 
4. Der skal være aktiviteter målrettet enten børn, unge, unge voksne eller familier, således 

at der er alderssvarende aktiviteter for foreningens medlemmer i alderen 0-30 år. 
 

5. En eller flere foreninger kan efter beslutninger på lokale generalforsamlinger 
sammenlægges til en fælles forening. Aktiver fra de enkelte foreninger indgår i den nye 
sammenlagte forening. 

6. Hovedbestyrelsen kan udelukke en forening af landsorganisationen, dersom den ikke 
arbejder i overensstemmelse med vedtægterne for KFUM og KFUK i Danmark (jf. § 7.1), 
hvorefter foreningen taber sin ret til at bære KFUM og KFUK’s navn (jf. § 4.2). 

7. En forening kan nedlægges på eget initiativ, og i den forbindelse informeres 
Hovedbestyrelsen. 

8. Hovedbestyrelsen kan nedlægge en forening, såfremt denne i tre på hinanden følgende år 
ikke har kunnet opfylde kravene i § 7.2 og 7.3 

9. I forbindelse med nedlæggelse af foreningen er denne forpligtet på at udfylde en 
statusopgørelse efter anvisning. 

 
DDS 
§ 20. Gruppers anerkendelse  

1. En gruppe skal arbejde i overensstemmelse med korpsets formål og arbejdsgrundlag samt 
korpsets love i øvrigt.  

2. En gruppe skal for at være anerkendt have en bestyrelse og en ledergruppe, der er 
henholdsvis valgt og godkendt efter reglerne i §§ 14 og 18.  

3. Gruppen skal være tilsluttet den stedlige division.  
4. Gruppen skal være anerkendt af divisionsledelsen, og det kræver, at stk. 1-3 overholdes.  
5. Korpsledelsen kan efter høring fastsætte nærmere regler for anerkendelse af grupper 

 
§ 21. Tilbagekaldelse af gruppers anerkendelser  

1. Divisionsledelsen kan tilbagekalde anerkendelse for en gruppe, som ikke virker i 
overensstemmelse med korpsets formål, arbejdsgrundlag og love.  

2. Ethvert medlem af korpset eller et bestyrelsesmedlem kan skriftligt foreslå 
divisionsledelsen, at den tilbagekalder en gruppes anerkendelse.  



3. Man skal i sit forslag til divisionsledelsen om at tilbagekalde en gruppes anerkendelse 
beskrive sagens forhold, redegøre for forsøg på udvikling af gruppen og begrunde ønsket 
om tilbagekaldelse konkret.  

4. Divisionsledelsen skal senest på sit andet ordinære møde efter modtagelse af indstilling 
behandle sagen første gang. Divisionsledelsen skal høre sagens parter.  

5. Divisionsledelsens afgørelse skal meddeles parterne skriftligt med konkret begrundelse 
og klagevejledning. Hvis divisionsledelsen beslutter at tilbagekalde gruppens 
anerkendelse, skal afgørelsen oplyse om tidspunkt for tilbagekaldelse, procedure for 
gruppens opløsning og håndtering af gruppens aktiver.  

6. Divisionsledelsens afgørelse kan ankes til korpsledelsen. Klagen skal være skriftlig og skal 
sendes til Korpskontoret. Klagen skal være modtaget inden fire uger fra afsendelsen af 
divisionsledelsens afgørelse.  

7. Hvis en gruppe nedlægges, enten fordi grupperådet beslutter det, eller fordi gruppens 
anerkendelse tilbagekaldes, tilfalder gruppens aktiver divisionen, efter at al gæld er 
afviklet, med mindre grupperådet med korpsledelsens godkendelse træffer en anden 
beslutning. 

 
 


