
 

Emne Principper Ansvarlig 
 

Grænsetroppen Padborg Gruppe 

 
  Formand = FM, 

Gruppeleder GL,  
Grenleder = GrenL,  
Kassere = Kasse, 
Hytte ude = HytUd,  
Hytte inde =HytInd  
Depotbestyrer = DepotB 
 

Alkohol Gruppen kan acceptere lederne og personer over 18 år nyder lidt alkohol når 
spejderne er gået til ro. 
Personer under 18 år må ikke nyde alkohol i hytten eller til spejder-
arrangementer. 
 

GL 

Annoncering Der annonceres med information om Grænsetroppen Padborg Gruppes 
mødeaktiviteter efter behov på hjemmesiden eller facebook. 
 

GL 

Arbejdsstof Ledere i de forskellige grene låner et sæt “arbejdsstof” af Gruppen. 
Arbejdsstoffet afleveres igen ved ophør. DDS har en hjemmeside hvor alt  
er beskrevet. 
 

GL 

Betaling for lederes 
deltagelse 

Der ydes fuld refusion for lederes ophold, aktiviteter og fortæring til 
hovedmåltiderne. 
 

GrenL, Kasse 

Betalingsbetingelser for 
ture 

Hvis turen aflyses pga. lederafbud - ydes spejderne fuld refusion. 
 
Ved spejder afbud - de faktiske udgifter tilbageholdes, det øvrige beløb 
refunderes, med mindre andet er nævnt i invitationen, såfremt dette fremgår af 
invitationen, ellers frafalder det grenkassen. 
 

GrenL, Kasse 

Foldekrus Udleveres i startpakken 
 

GrenL 

Gaver til andre gruppers 
jubilæum 

Hvis man deltager i arrangementet gives der gave for et beløb på ca. DKK 
200,00. 

FM. GL 

Gaver til GS og ledere Der gives gaver for ca. DKK 200,00 til: 

• Bryllup 

• Kobberbryllup 

• Sølvbryllup 

• Runde fødselsdage 20 år og opefter 

• Jubilæum spejderledere 5 år interval 

• Barsel 

• Afsked/stopper i sin funktion – Ikke til Klanledere 
 

FM, GL 
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Grænsetroppen Padborg Gruppe 

“Gren spejderbogen” Fås ved oprykning og i startpakken. Ligger i lederskab. 
 
 
 

GrenL 

Kontingent- 
Passivkontingent 

Gruppen kan have spejdere der betaler passiv kontingent. Man kan kun være 
passiv spejder, når man er bosiddende uden for kommunen, så man ikke har 
mulighed for at deltage i de daglige aktiviteter. 
Passivkontingent dækker udelukkende administration og kontingent til korpset 
og divisionen, hvilket vil sige, at udgifter til arrangementer og lejre er for egen 
regning. (pt. 400 DKK pr år) 
 

GrenL, Kasse 

Kontingentbetaling / ryk-
kere 

Der betales efter september og marts. 
1.  rykker efter 1 måned. 
2.  rykker efter 6 uger med gebyr DKK 25,00. Derefter udmeldt. 
 

Kasse 

Kursus, ud over alm. PL / 
PA i divi. 

Troppen: PL/PA kan tilbydes at deltage i Plan 
Senior (nye): kan tilbydes NYS 
Senior (øvrige): skal indgive skriftlig ansøgning til GL (FM, GL, Kasser tager 
stilling til ansøgningen). 
 

 

Kørselsgodtgørelse til 
bestyrelsen og ledere 

Divi, -ledermøde, oprykning, ture(fyld bilen op), kursus. 
Udfyld kørselsskema. Udbetaling  pt. DKK 1,00 pr km. Skema er i på nettet. 
Satsen genoptages årligt i august måned. 
 

GrenL 

Rengøringsliste/Græsslån
ing 

Der udarbejdes en liste/kalender med navne og telefonnummer. 
 

HytInd/ude 

Lån af Hytten Hytten kan lånes ud til private arrangementer som ledere og bestyrelses-
medlemmer står for. 
Daginstitutioner og andre foreninger kan, efter aftale med GS, låne til 
dagsarrangementer (ikke med overnatning). 
Ved udlån til andre spejdergrupper afregner vi 3,00 pr. kw til el/vand og de 
skal selv medbringe brande. 
Spejderaktiviteter har 1. prioritet. 
Lån påføres kalender. 
 

GS 

Leders børns deltagelse 
på sommerlejr 

Ved pasningsproblemer betaler gruppen for lederbørn til aktiviteter og ophold, 
fortæring betalere lederen selv. De 75 % tilbagebetaling tilfalder gruppen. 
 

GL, Kasse  

Mikrober Mikrober er familiespejd. Henvender sig til børn fra 3-6 år. 
Beklædning er tørklæde, uniformen er valgfri. 
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Mødeknap/årsstjerne Mødeknappen udleveres ved oprykningsturen, hvis man har været til alle 
spejdermøder i det sidste spejderår. Det er dog tilladt med følgende fravær: 

● Mini – junior – trop: 3 gange 
Ved fravær/afbud til spejdermøde skal der meldes afbud til lederen. 
Sygdom tæller ikke som fravær, men der skal dog meldes afbud til ledere. 

● Mikrober får ikke mødeknap da de ikke har uniformstvang. 

● Senior får ikke mødeknap. 
 
Der udleveres en ny mødeknap hvert år, hvis betingelserne er opfyldt. 
 
 
Mikrob 
● meld afbud ved dit og dit barns fravær til en af grenens ledere 
Mini & Junior 
● meld afbud ved dit barns fravær, af en voksen, til en af grenens ledere 
Spejder 
● skal selv melde afbud til en af grenens ledere 
 
Barnet deltager i de fulde spejdermøder samt kommer og går ikke før tid 
grundet andre aktiviteter. 
 
Et spejderår = årsstjerne er gældende ved indmeldelse inden d. 1. december 
og frem til august. 
Hvis spejder der er holdt op kommer tilbage, gælder deres tid fra før som 
ancenitet. 
 

GL 

Nye medlemmer Ved 3. fremmøde udleveres velkomstpjece + velkomstbrev til forældre. Ved 
indmeldelsen skal indmeldelsesgebyret betales og startpakken udleveres. Pris 
DKK 200,00. GrenL giver pengene til DepotB. Der må ikke udleveres 
startpakke uden kontantbetaling. 
Indhold 
☺ Tørklæde med mølle 
☺ Gruppe mærker + Divisionsmærket 
☺ Knobbånd 
☺ Sangbog 

• Gren spejderhåndbog 

• Foldekop 

• Medlemskort til Spejdersport 
 

GrenL + DepotB 
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Nye medlemmers 
deltagelse ved møder 

Evt. nye spejdere tilbydes at deltage 3 gange til spejdermøde uden betaling, 
hvorefter indmeldelse skal ske. 
Lederen skal være informeret om at børnene kommer af hensyn til information 
om tlf. nr. på en voksen person. Hvis ikke vi er informeret, skal vi bede om tlf. 
nr. hos barnet og ringe hjem til forældrene og checke om det er OK de er på 
prøve til spejder. 
 

GrenL 

Rygning Rygning ved spejdermøder er forbudt.  
 

Alle 

Telegrammer til 
konfirmander 

Spejdere der konfirmeres modtager et lykønskningstelegram fra gruppen. 
Hvis konfirmanden er assistent i en anden gren samler de ind/tager penge fra 
grenkassen til en lille gave. På ca. DKK 150,00 
 

GrenL 
 
 

Tilskud til hytte- og 
pladsleje 

Der ydes fra kommunen et tilskud på 75 % af den dokumenterede hytte og 
pladsleje. Grenen der har udgifter til hytte-/pladsleje vil få refunderet 75 % af 
beløbet. 
 

Grel, Kasse 

Tilskud til sommerlejr Det tages op på budgetmødet hvert år, om der skal gives tilskud og om hvor 
meget. 
 

Kasse 

Tørklæde  
 
Uniform 

Tørklædet, med møllen bagpå bæres til alle møder og ture efter indmeldelsen. 
Uniform med divisionsmærket, gruppe mærkerne bæres ligeledes til alle 
møder og ture. Obligatoriske mærker købes hos depotet 

GrenL 
 
 
 

Velkomst af nye ledere og 
bestyrelsesmedlemmer 

Nyt bestyrelsesmedlem får en kopi af korpsets hæfte Velkommen i 
Bestyrelsen. Ledere får velkomstbrev. 

FM/GL 

WWW www.graensetroppen.dk ejes af Grænsetroppen Padborg Gruppe  
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