
Foreløbig udgave 1. udkast – 22. september 2018 – Ib Rævdal 

 

Ændringsforslag til Lovændringsforslag L9 – Den kristne ledergerning 
 
Forslagsstillere: Vest-Vendsyssel Distrikt, Thy Distrikt, Vestlimfjord Distrikt, Fionia Distrikt, Husby-Tanderup-Gelsted Gruppe   
 
 
Ændringsforslaget stilles med sympati for de argumenter, der fremstilles i det oprindelige lovændringsforslag. 
 
Ændringerne i dette ændringsforslag til lovændringsforslaget er: 
 
For at understrege den kollektive forpligtelse og den enkelte leders pligt til at bidrage til at understøtte korpsets formål og arbejdsgrundlag beholdes lederbrevet 
som en del af §8. stk 1. 
Lederbrevet er i forvejen en del af det at blive udnævnt som leder og beskrevet i §8 stk 7. 
 
Lederbrevet og Ledersamtalen vil få en større betydning, og i og med at lederen forventes at være bevidst om sit bidrag til at udøve en kristen ledergerning, må 
der sikres værktøjer til dette. Lederbrevet er allerede en del af korpsets love, idet det er beskrevet i §8 stk. 7. Ved at det skrives ind i  §14 som en eksplicit opgave 
at sikre at der tildeles lederbrev, får lederbrevet en mere central rolle og med et direkte udtrykt ansvar for at det tildeles. 
 
At sikre fastholdelsen af KFUM-Spejderne som et kristent børne-  og ungdomskorps har Hovedbestyrelsen i indeværende periode haft udpeget en K-leder. Det har 
været med til at sikre, at vores kristne grundsten er med som en integreret del så mange steder, det er muligt. Forskellen i det oprindelige forslag og dette 
ændringsforslag er at bruge betegnelsen K-leder og ikke forkyndelsesleder, således at der er vægt på kristendommen og ikke forkyndelse i bred forstand. 
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Nuværende ordlyd: 
 

Ændringer i ordlyden Foreslået ordlyd: 

§ 8. Ledere generelt 
1. En leder skal være medlem af den danske 
folkekirke, et anerkendt, kristent trossamfund, 
eller et kristent trossamfund, hvis spejderkorps 
er 
associeret til KFUM-Spejderne i Danmark og 
som 
sådan være villig til at udføre en kristen 
ledergerning, således som det fremgår i § 3 og 
§ 4, 
og som fastsat af Hovedbestyrelsen i korpsets 
lederbrev. 
Herudover kan Hovedbestyrelsen efter 
indstilling 
fra gruppeleder eller distriktschef godkende 
ledere, der er medlemmer af en anden kristen 
kirke eller kristent trossamfund. 
[…] 

§ 8. Ledere generelt 
1. En leder skal være medlem af den danske 
folkekirke, et anerkendt, kristent trossamfund, eller 
et kristent trossamfund, hvis spejderkorps er 
associeret til KFUM-Spejderne i Danmark og som 
sådan være villig til at udføre en kristen 
ledergerning, således som det fremgår i § 3 og 
§ 4, 
og som fastsat af Hovedbestyrelsen i korpsets 
lederbrev. 
Herudover kan Hovedbestyrelsen efter indstilling 
fra gruppeleder eller distriktschef godkende ledere, 
der er medlemmer af en anden kristen kirke eller 
kristent trossamfund. 
[…] 

§ 8. Ledere generelt 
1. En leder skal være villig til at udføre en 
kristen 
ledergerning, således som det fremgår i § 3 og 
§ 4. 
og som fastsat af Hovedbestyrelsen i korpsets 
lederbrev. 
[…] 

§ 14. Gruppelederen og gruppeassistenter 
1. Gruppelederen har ansvar for at lede 
gruppens 
arbejde, støtte og hjælpe enhederne, herunder 
at: 
• […] 
• Understøtte det lokale samarbejde med fx 
kirken, skolen og øvrige spejderkorps. 
• […] 
Gruppelederen udfører eller lader opgaverne 
udføre under ansvar overfor grupperådet. 
[…] 
 
 

§ 14. Gruppelederen og gruppeassistenter 
1. Gruppelederen har ansvar for at lede 
gruppens 
arbejde, støtte og hjælpe enhederne, herunder 
at: 
• […] 
• Understøtte det lokale samarbejde med fx 
kirken, skolen og øvrige spejderkorps. 
• Sikre at alle ledere får lederbrev. 
• […] 
Gruppelederen udfører eller lader opgaverne 
udføre under ansvar overfor grupperådet. 
[…] 

§ 14. Gruppelederen og gruppeassistenter 
2. Gruppelederen har ansvar for at lede 
gruppens 
arbejde, støtte og hjælpe enhederne, herunder 
at: 
• […] 
• Understøtte det lokale samarbejde med fx 
kirken, skolen og øvrige spejderkorps. 
• Sikre at alle ledere får lederbrev. 
• […] 
Gruppelederen udfører eller lader opgaverne 
udføre under ansvar overfor grupperådet. 
[…] 

  
Forslagsteksten fortsætter på næste side. 
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Nuværende ordlyd: 
 

Ændringer i ordlyden Foreslået ordlyd: 

§ 28. Ledelse 
[…] 
4. Klanens arbejde tager udgangspunkt i 
emnerne 
natur, samfund og livssyn, idet der tilstræbes en 
rimelig balance. 
Der lægges især vægt på, at roverarbejdet er 
engagerende, holdningsdannende og 
handlingsskabende. 
Naturen skal bruges som en aktivitetsramme. 
Der 
lægges vægt på forståelse og oplevelse af 
naturen 
samt menneskers forhold til den. Begrebet 
samfund skal forstås bredt. Målet er 
samfundsengagement. Aktiviteterne skal dreje 
sig 
om religiøse, politiske, miljømæssige og sociale 
forhold, både lokalt, nationalt og internationalt. 
Der lægges også vægt på internationale 
spejderoplevelser. 
Arbejdet med emnet livssyn skal primært tage 
udgangspunkt i det kristne evangelium og de 
praktiske konsekvenser, det har at være kristen, 
herunder deltagelse i sognets arbejde. Andre 
livssyn og deres praktiske og teoretiske 
konsekvenser kan også undersøges i lyset af 
kristendommen. 
[…] 

§ 28. Ledelse 
[…] 
4. Klanens arbejde tager udgangspunkt i 
emnerne 
natur, samfund og livssyn, idet der tilstræbes en 
rimelig balance. 
Der lægges især vægt på, at roverarbejdet er 
engagerende, holdningsdannende og 
handlingsskabende. 
Naturen skal bruges som en aktivitetsramme. 
Der 
lægges vægt på forståelse og oplevelse af 
naturen 
samt menneskers forhold til den. 
Begrebet samfund skal forstås bredt. Målet er 
samfundsengagement. Aktiviteterne skal dreje 
sig 
om religiøse, politiske, miljømæssige og sociale 
forhold, både lokalt, nationalt og internationalt. 
Der lægges også vægt på internationale 
spejderoplevelser. 
Arbejdet med emnet livssyn skal primært tage 
udgangspunkt i det kristne evangelium og de 
praktiske konsekvenser, det har at være kristen, 
herunder deltagelse i sognets Folkekirkens og 
andre kirkelige organisationers arbejde. Andre 
livssyn og deres praktiske og teoretiske 
konsekvenser kan også undersøges i lyset af 
kristendommen. 
[…] 

§ 28. Ledelse 
[…] 
4. Klanens arbejde tager udgangspunkt i 
emnerne 
natur, samfund og livssyn, idet der tilstræbes en 
rimelig balance. 
Der lægges især vægt på, at roverarbejdet er 
engagerende, holdningsdannende og 
handlingsskabende. 
Naturen skal bruges som en aktivitetsramme. 
Der 
lægges vægt på forståelse og oplevelse af 
naturen 
samt menneskers forhold til den. 
Begrebet samfund skal forstås bredt. Målet er 
samfundsengagement. Aktiviteterne skal dreje 
sig 
om religiøse, politiske, miljømæssige og sociale 
forhold, både lokalt, nationalt og internationalt. 
Der lægges også vægt på internationale 
spejderoplevelser. 
Arbejdet med emnet livssyn skal primært tage 
udgangspunkt i det kristne evangelium, 
herunder 
deltagelse i Folkekirkens og andre kirkelige 
organisationers arbejde. Andre livssyn og deres 
praktiske og teoretiske konsekvenser kan også 
undersøges i lyset af kristendommen. 
[…] 

  
Forslagsteksten fortsætter på næste side. 
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Nuværende ordlyd: 
 

Ændringer i ordlyden Foreslået ordlyd: 

§ 37. Hovedbestyrelsens opgaver 
1. Hovedbestyrelsen har til opgave at lede 
korpset 
og føre tilsyn med arbejdet. Herunder: 
Valg og konstituering: 
2. Nedsætte forretningsudvalg. 
3. Hovedbestyrelsen kan nedsætte 
styregrupper og 
projekt- og arbejdsgrupper efter behov og 
fastsætter disses forretningsorden. 
Hovedbestyrelsen udpeger endvidere: 
• Korpsets uddannelsesleder. 
• Redaktører af korpsets publikationer. 
• Korpsets internationale sekretær. 
• Korpsets medlemmer af The Danish Scout 
Council. 
[…] 

§ 37. Hovedbestyrelsens opgaver 
1. Hovedbestyrelsen har til opgave at lede 
korpset 
og føre tilsyn med arbejdet. Herunder: 
Valg og konstituering: 
2. Nedsætte forretningsudvalg. 
3. Hovedbestyrelsen kan nedsætte 
styregrupper og 
projekt- og arbejdsgrupper efter behov og 
fastsætter disses forretningsorden. 
Hovedbestyrelsen udpeger endvidere: 
• Korpsets uddannelsesleder. 
• Korpsets forkyndelsesleder. 
• Redaktører af korpsets publikationer. 
• Korpsets internationale sekretær. 
• Korpsets medlemmer af The Danish Scout 
Council. 
[…] 

§ 37. Hovedbestyrelsens opgaver 
1. Hovedbestyrelsen har til opgave at lede 
korpset 
og føre tilsyn med arbejdet. Herunder: 
Valg og konstituering: 
2. Nedsætte forretningsudvalg. 
3. Hovedbestyrelsen kan nedsætte 
styregrupper og 
projekt- og arbejdsgrupper efter behov og 
fastsætter disses forretningsorden. 
Hovedbestyrelsen udpeger endvidere: 
• Korpsets uddannelsesleder. 
• Korpsets forkyndelsesleder. 
• Redaktører af korpsets publikationer. 
• Korpsets internationale sekretær. 
• Korpsets medlemmer af The Danish Scout 
Council. 
[…] 

  
Forslagsteksten er slut. 

 

 


