
 

 

 
 
 
 
 
Arrangementer, Spejdercentre og samarbejdspartnere i 
Det Danske Spejderkorps 
 
Denne vejledning indeholder retningslinjer for anerkendelse af arrangementer og 
spejdercentre, samt oprettelse af samarbejdsaftaler med eksterne samarbejdspartnere, jf. 
DDS Lovhæfte §50. Vejledningen er opdateret og godkendt af korpsledelsen i marts 2018 
og erstatter tidligere retningslinjer for ”Anerkendelse af arrangementer og spejdercentre” fra 
2011.  
 
Tilknytningsforhold 
Der findes grundlæggende to former for tilknytning 
 

1. Anerkendelse	
2. Samarbejdsaftale	

 
Anerkendelse 
Såfremt et spejdercenter eller arrangement anerkendes, bliver det tilknyttet Det Danske 
Spejderkorps på samme vilkår som en gruppe. Det er dog muligt for centeret eller 
arrangementet at være tilknyttet direkte til Det Danske Spejderkorps, uden om en division. 
Et center eller arrangement der er anerkendt, tildeles demokratiske rettigheder i Det 
Danske Spejderkorps, hvilket eksempelvis vil sige at man har stemmeret på 
korpsrådsmødet.  
 
Samarbejdsaftale 
Samarbejdspartnere, herunder centre og arrangementer, der ikke ønsker medlemskab af 
Det Danske Spejderkorps, kan ansøge om en samarbejdsaftale med Det Danske 
Spejderkorps. En samarbejdsaftale medfører ikke demokratiske rettigheder i Det Danske 
Spejderkorps.  
 
Et center eller arrangement vælger selv, hvilken af måderne de ønsker at organisere sig og 
være tilknyttet på.  
 
I det følgende, kan der læses nærmere om hvilke krav der stilles til de to tilknytningsformer. 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
Anerkendelse af centre og arrangementer 
Ved anerkendelse af et arrangement eller center, er følgende vilkår gældende: 
 

1. Arrangementer og Centre er selvstændige juridiske enheder 
2. Arrangementet eller centrets værdigrundlag og virke skal være i overensstemmelse 

med Det Danske Spejderkorps værdigrundlag og love.  
3. Alle medlemmer af et anerkendt arrangement eller center, der har kontakt til børn 

og unge, skal have en gyldig børneattest og ledererklæring i Det Danske 
Spejderkorps 

4. Et arrangement eller center der anerkendes af Det Danske Spejderkorps, har 
formelt set gruppestatus, og følger lovhæftets kap II, §9-22 (Lovhæftet 2018) 

 
Medlemsregistrering 
Ved anerkendelse af et arrangement eller center, oprettes dette som et spejdercenter eller 
arrangement i medlemssystemet. Medlemmer af Det Danske Spejderkorps kan vælge at 
have korpsmedlemsskab eller andet medlemskab i arrangementet eller centeret.  
 
Øvrige frivillige (ikke ledere) der har tilknytning til centeret eller arrangementet, men som 
ikke er medlemmer af Det Danske Spejderkorps, kan registreres i medlemssystemet uden 
at der kræves medlemskab. 
 
Vedtægter 
Et anerkendt arrangement eller center kan vælge at benytte sig af Det Danske 
Spejderkorps vedtægter. Som alternativ til dette, kan man vælge at formulere sine egne 
vedtægter, der i så fald skal godkendes af korpsledelsen eller den lokale division. 
Vedtægterne skal være i overensstemmelse med Det Danske Spejderkorps love, formål og 
værdier. 
 



 

 

 
 
 
 
 
Samarbejdsaftale  
En samarbejdsaftale definerer et samarbejde mellem Det Danske Spejderkorps og en 
ekstern samarbejdspartner. En sådan aftale kan eksempelvis indgås med et selvstændigt 
center, arrangement eller en selvstændig forening eller fond (Selvejende institution) der har 
en ideologisk tilknytning til Det Danske Spejderkorps. 
 
Indhold 
Samarbejdspartneren underskriver en samarbejdsaftale med korpsledelsen.  
 
Samarbejdsaftalen skal som minimum indeholde følgende  

• Formålet med samarbejdet 
• Beskrivelse af hvilke områder samarbejdet omfatter 
• Hvem der er kontakt i Det Danske Spejderkorps 
• Krav om indhentning af børneattester på relevante personer 
• Krav om at samarbejdspartneren lever op til gældende lovgivning for arbejde med 

børn og unge 
 
 


