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Aftale mellem Kulsø Spejdercenter og Kulsø Lejren om sammenlægning
1 Indledning
a. Kulsø Spejdercenter og Kulsø Lejren, der begge er tilknyttet Det Danske Spejderkorps,
indgår med virkning fra 1. januar 2013 en aftale om sammenlægning.
b. Formålet med sammenlægningen er:
•

Styrkelse af spejderarbejdet på Kulsø og det tværgående samarbejde.

•

Styrkelse af alle Naglernes tilknytning til Kulsø (fremover medarbejderbetegnelsen).

•

Sikring af kontinuiteten i Kulsø Spejdercenter og Kulsø Lejrens Hytteudvalg.

c. Kulsø Spejdercenter er fremover navnet på stedet og hele organisationen på Kulsø.
d. De ledelsesmæssige funktioner fra Centerstyrelsen, Centerledelsen og Hytteudvalget
overgår til Kulsøudvalget.
2 Økonomi
a. Kulsøudvalgets regnskab og økonomi rummer fremover hele den samlede drift. Pr. 31.
december 2012 nedlægges det hidtidige Kulsø Spejdercenter som selvstændig juridisk
enhed. Alt materiel overgår til den nye organisation Kulsø Spejdercenter inden
nedlæggelsen.
b. Kulsø Spejdercenter opløses i henhold til vedtægterne. Centerets kassebeholdning og
indestående i bank overgår inden opløsningen som startkapital i hhv. Nagleforeningen med
15.000 kr og Bygnings- og materialekassen med resten. Pengene i Bygnings- og
materialekassen og Nagleforeningen er ikke en del af det nye Kulsø Spejdercenters
økonomi.

3 Organisation
a. Kulsøudvalget har det politiske og økonomiske ansvar for centeraktiviteter og
ejendomsdrift. Kulsøudvalget er en del af DDS´s centrale udvalgsstruktur.
b. Kulsøudvalget konstituerer sig med et fast Aktivitetsudvalg og et fast Teknik- og arealpleje
udvalg. Som udgangspunkt hjælper alle hvor der er behov uanset udvalgstilhør.
c. Nagleforeningen oprettes som en personaleforening for alle der er tilknyttet stedet.
d. Bygnings- og materialekassen bruges til Naglehytten/Grindstedhytten og sekundært nyt
centermateriel.

4 Kulsøudvalget
a. Kulsøudvalget har ansvaret for Kulsø Spejdercenters drift som spejdercenter og
udlejningsejendom.
b. Kulsøudvalget består som minimum af: 3 personer fra hvert af de 2 faste udvalg, en
kasserer og en udlejer/lejrinspektør, som vælges frit. Valget gælder for 2 år.
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c. Kulsøudvalget vælger 2 formænd eller en formand og næstformand. Så vidt muligt vælges
der blandt formændene for de faste udvalg. Formændene eller formand og næstformand
skal komme fra hvert sit udvalg.
d. Kulsøudvalgets har et forretningsudvalg som består af hhv. formændene eller formand,
næstformand og kasserer. Udvalget har til opgave at varetage driften mellem
Kulsøudvalgets møder og bestemmer i øvrigt selv sin forretningsorden og arbejdsform.
e. Kulsøudvalget kan udpege ekstra medlemmer efter behov.
f. Kulsøudvalget konstituerer sig med et fast Aktivitetsudvalg og et fast Teknik- og arealpleje
udvalg.
g. Der vælges en revisor i henhold til gældende bestemmelser for DDS.
h. På Kulsøudvalgets regnskabsmøde i januar godkendes regnskabet for det foregående år og
budget og investeringsønsker for de kommende år, hvorefter det oversendes til det
centrale DDS. Kulsø Spejdercenters regnskab indgår i DDS´s regnskab.
i. Kulsøudvalget har ansvaret for PR – herunder hjemmeside - for hele Kulsø Spejdercenter.
j. Kulsøudvalget skal sørge for, at Kulsø Spejdercenter er repræsenteret i de relevante
korpslige udvalg.
k. Udvalget fastsætter retningslinjer for ledererklæringer og børneattester.
l. Kulsøudvalget arrangerer mindst et årligt stormøde i tæt samarbejde med de 2 faste
udvalg. På Årsmødet vælger alle Naglerne 3 medlemmer til Aktivitetsudvalget og 3
medlemmer til Teknik- og arealplejeudvalget. Disse medlemmer indgår i Kulsøudvalget og
blandt dem vælges formændene. Årsmødet beslutter datoen for næste års årsmøde efter
indstilling fra Kulsøudvalget.
Årsmødet har også til formål at videreudvikle på Kulsø Spejdercenter som en
aktivitetsejendom i henhold til DDS´s strategi for ejendomsområdet. Årsmødet har ingen
formel indflydelse på Kulsøudvalgets beslutninger.

5 Aktivitetsudvalget
a. Aktivitetsudvalget har til opgave at tiltrække så mange spejdere til stedet som muligt ved
at udbyde dels centerlejre/weekender og dels spejderaktiviteter for spejdere på egen lejr.
Der skal endvidere udvikles på aktiviteter som øvrige lejere kan benytte.
b. Kulsøudvalget afstikker den økonomiske ramme for Aktivitetsudvalgets arbejde.
c. Aktivitetsudvalget fastsætter antal og tidsmæssig placering af årets lejre og gennemfører
dem under budgetansvar. Der koordineres med Teknik- og arealplejeudv.
d. Aktivitetsudvalget skal sørge for, at Kulsø Spejdercenter er repræsenteret i de center
relevante korpslige udvalg og kurser, herunder AFSID.
e. Aktivitetsudvalgets medlemmer vælges jvf. pkt. 4 l. Aktivitetsudvalget vælger en formand
og næstformand for udvalget, som skal være blandt de 3 medlemmer af Kulsøudvalget.
Aktivitetsudvalget supplerer sig selv med yderligere medlemmer efter behov. Valget
gælder for 2 år.
f. Aktivitetsudvalgets medlemmer deltager også i vedligeholdelsesarbejder på Kulsø
Spejdercenters’ bygninger og arealer efter lyst og behov.
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6 Teknik- og arealpleje udvalget
a. Teknik- og arealplejeudvalget har til opgave at vedligeholde og udvikle bygninger,
lejrpladser, kanoer og skoven.
b. Kulsøudvalget afstikker den økonomiske ramme for Teknik- og arealplejeudvalgets arbejde.
c. Teknik- og arealplejeudvalget fastsætter antal og tidsmæssig placering af årets arbejdsdage
og gennemfører dem under budgetansvar. Arbejdsdagene koordineres med
Aktivitetsudvalget.
d. Teknik- og arealplejeudvalget skal sørge for, at Kulsø Spejdercenter er repræsenteret i de
relevante korpslige udvalg.
e. Teknik- og arealplejeudvalgets medlemmer vælges jvf. pkt 4 l. Teknik- og
arealplejeudvalget vælger en formand og næstformand for udvalget som skal være blandt
de 3 medlemmer af Kulsøudvalget. Teknik- og arealplejeudvalget supplerer sig selv med
yderligere medlemmer efter behov. Valget gælder for 2 år.
f. Teknik- og arealplejeudvalgets medlemmer deltager også i gennemførelse af
Aktivitetsudvalgets arbejde på Kulsø Spejdercenter efter lyst og behov.

7 Nagleforeningen
a. Naglerne er organiseret i medlemsforeningen Nagleforeningen. Alle fra Kulsøudvalget,
Teknik- og arealplejeudvalget, Aktivitetsudvalget og øvrige aktive er nagler.
b. Nagleforeningen har til opgave at varetage det sociale element for alle der gør en indsats
for Kulsø. At fastholde naglerne til Kulsø og udbrede kendskabet til det at være nagle.
Naglerne er med til at bevare Kulsøs spejdertraditioner.
c. Der vælges som minimum en formand og kasserer. Nagleforeningen beslutter selv sin
forretningsorden.
d. Nagleforeningen fører et selvstændigt regnskab med kasse- og bankbeholdning.
e. Alle nagler skal være medlem af Det Danske Spejderkorps (f.eks. gruppe eller SMUK) eller
andet anerkendt spejderkorps.
f. Alle nagler skal være registreret i Blåt medlem med primært eller sekundært tilhør til Kulsø
Spejdercenter.
g. Nagleforeningen har ingen direkte indflydelse på Kulsøudvalgets arbejde.
h. Nagleforeningens regnskab revideres af Kulsøudvalgets revisor.
i. Pengene i Nagleforeningen er ikke en del af Kulsø Spejdercenters økonomi.
j. Nagleforeningen kan vælge at opkræve naglekontingent og bestemmer selv størrelsen af
det.
8 Bygnings- og materialekassen.
a. Bygnings- og materialekassen har til formål at betale for færdiggørelsen af Naglehytten/
Grindstedhytten og sekundært til indkøb af aktivitetsmateriel.
b. Kulsøudvalgets kasserer varetager også regnskabsfunktionen for Bygnings- og
materialekassen.
c. Kulsøudvalgets revisor reviderer Bygnings- og materialekasse.
d. Pengene i Bygnings- og materialekassen er ikke en del af Kulsø Spejdercenters økonomi og
når kassen er tom nedlægges den.
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9 Habilitets- og valgregler
a. Reglerne om habilitet i lovene for Det Danske Spejderkorps er gældende.
b. Reglerne om valg i lovene for Det Danske Spejderkorps er gældende, hvis valgreglerne ikke
er præciseret i denne aftale. 6 års reglen er ikke gældende.

10 Ændringer i nærværende aftale
a. Kommende ændringer i denne aftale vedtages på et stormøde.
b. Der indkaldes med 14 dages varsel med ændringsforslag til alle registrerede Nagler
c. Der skal være 2/3 flertal for et ændringsforslag. Der kan stemmes ved fuldmagter. Alle
Nagler har stemmeret.

Redaktionsudvalget:
Anni Røgilds, Kulsø Spejdercenter, 25610231
Kasper Moesgaard, Kulsø Spejdercenter,23715307
Jens Heinrichson, Hytteudvalget Kulsø, 75734436
John Gyde Poulsen, Hytteudvalget Kulsø, 75863870
++++++++++++++++
Vedtaget enstemmigt på stormødet med Hytteudvalget og Kulsø Spejdercenter søndag d. 7.
oktober 2012.
Vedtaget enstemmigt på generalforsamlingen i (det gl.) Kulsø Spejdercenter søndag d. 7. oktober
2012.
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