Vedtægter for MS Willerup.
4. marts 2010

Navn og formål.
§1.
Gruppens navn er Metodistkirkens spejdere MS Willerup, med hjemsted i København.

§2.
Gruppens formål er Spejderarbejde efter spejderbevægelsens grundidéer.

Medlemskab
§3.
Medlemskab i gruppen opnås ved indmeldelse til gruppens leder eller kasserer. Ved indmeldelsen
underskrives en indmeldelsesblanket. Der betales hvert år kontingent til gruppen efter
generalforsamlingens afgørelse. Gruppen fører en medlemsliste over medlemmerne.

§4.
Gruppen er medlem i Metodistkirken Børne- og Ungdomsforbund ( MBUF). Alle medlemmer af
gruppen er tillige medlemmer af Metodistkirkens Børne- og Ungdomsforbund.

§4.1.
Gruppen er tilknyttet Verdensspejderbevægelsen via Metodistkirkens Spejdere i Danmark, som har
en associeringsaftale med KFUM/KFUK spejderne.

Generalforsamling
§5.
Der afholdes hvert år inden udgangen af marts måned generalforsamling. Alle medlemmer over 16
år har stemmeret på generalforsamlingen, yngre medlemmer repræsenteret af en forældre pr. medlem har også stemmeret ved mødet.

§5.1.
Indkaldelse til ordinær generalforsamling skal ske med en måneds varsel.
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§5.2.
Regnskabet skal foreligge en uge før generalforsamlingen og kan af stemmeberettigede rekvireres
hos gruppens kasserer.

§5.3.
Dagsorden for genneralforsamlingen skal indeholde:


Valg af dirigent og referant.



Godkendelse af beretning for det forgangne kalenderår og arbejdsplan for det indeværende
kalenderår.



Fastsættelse af kontingent.



Godkendelse af regnskab for det forgangne kalenderår og budget for det indeværende
kalenderår.



Valg af revisorer.



Valg af grupperåd (bestyrelse)



Valg af repræsentant(er) til Metodistkirken Børne- og Ungdomsforbunds delegertmøde.



Indkommende forslag.

Ekstraordinær generalforsamling
§6.
Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes med en uges varsel, såfremt et flertal af grupperådet
eller 1/3 af medlemmerne skriftligt begærer dette.

Grupperådet
§7.
Grupperådet (bestyrelsen) er ansvarlig for driften mellem generalforsamlingerne. Grupperådet konstituerer sig selv med Grupperådsformand og kasserer.
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§7.1.
Grupperådet består af mindst 4 medlemmer valgt blandt de stemmeberettigede til
generalforsamlingen. Det bør tilstræbes, at mindst 2 af grupperådets medlemmer er forældre til et
medlem.

§7.2
Medlemmerne af Grupperådet vælges for 2 år af gangen.

§7.3
Gruppelederen, en præst fra Jerusalemskirken, København og mindst en aktiv spejderleder i
Gruppen er tillige medlemmer af grupperådet. Den aktive spejderleder og gruppelederen er valgt af
Gruppens spejderledere/Staben for et år af gangen.

§8
Gruppen indsender beretning, statistik og regnskaber samt eventuelle vedtægtsændringer for det
forløbne arbejdsår til MBUF-styrelsen.

Vedtægtsændringer
§9.
Vedtægtsændringer vedtages med 2/3 flertal blandt de fremmødte. Vedtægterne kan ikke ændres,
så de fratager gruppen karakter af metodistisk børne- og ungdomsarbejde.

§10.
I tilfælde af gruppens opløsning går overskydende midler til kirkeligt børne- og ungdomsarbejde,
med tilknytning til Metodistkirken i Danmark.

