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Introduktion.
Klintekongen er en spejdergruppe under Det Danske Spejderkorps (DDS).
Gruppen blev grundlagt i 1917 og tæller i dag typisk omkring 100 medlemmer.
Vores øverste myndighed er den årlige generalforsamling i februar måned.
Bestyrelsen er ligeligt sammensat af ledere, unge spejdere (15-23 år) og forældre.
Stemmeberettigede er medlemmer der er fyldt 15 år, forældre til medlemmer under
18 år samt bestyrelsen.
Lederne rekrutteres blandt forældre, spejdere eller andre interesserede. Der
kræves ingen speciel uddannelse. Arbejdet er frivilligt og ulønnet og der indhentes
en opdateret børneattest for alle ledere og hjælpere hvert 2. år. Derudover får
lederne løbende tilbudt forskellige kurser som udbydes af Det Danske
Spejderkorps.
Gruppen har en alkohol- og rygepolitik, som kan indhentes på vores hjemmeside
klintekongen.dk. Her finder du desuden andre nyttige informationer så som
programmer for de ugentlige møder og kontakt oplysninger på ledere og
bestyrelsesmedlemmer. Vi er ligeledes tilstede på Facebook, hvor vi har oprettet
en lukket men ret aktiv gruppe, Klintekongen. Gruppen bruges ofte til at dele
billeder fra spejdermøderne samt lejrene.
Gruppen er delt op i forskellige grene.
• Mikro
0. til 1. klasse (6-8 år)
• Mini
2. til 3. klasse (8-10 år)
• Junior
4. til 6. klasse (10-13 år)
• Trop
7. til 9. klasse (13-15 år)
• Senior
15 til 23 år, sådan ca.

Årshjulet.
•
•
•
•
•
•

Nytårskur i januar
Gruppeweekend & generalforsamling i februar
Gruppeweekend i april/maj
Sommerlejr i juli
Fælles opstart på spejderåret i august
Desuden tilbyder de enkelte grene forskellige ture og lejre fordelt over året.
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Indmeldelse.
Man går ikke til spejder – man er spejder. Af samme årsag tilbyder vi en gratis
prøveperiode på maksimalt 3 spejdermøder.
Kontingentet udgør i 2018 kr. 830,- pr. år, som opkræves automatisk i 2 rater a’ kr.
415,- til hhv. for- og efteråret. Beløbet fastsættes på den årlige generalforsamling.
Den første kontingentopkrævning kan dog afvige fra ovenstående, idet der tages
hensyn til tidspunktet for indmeldelse.
Ved indmeldelse modtager spejderen et tørklæde i gruppens farver og når man
møder op i sin nye spejderuniform modtager man ligeledes diverse mærker og en
lommebog.
En uniform kan købes i Spejder Sport til ca. 400,-. Til tider tilbydes også brugte
eksemplarer af spejdere og forældre.

Udmeldelse.
Når man nævner indmeldelse må man for en god ordens skyld også informere om
hvordan man melder sig ud igen. Selvom man forhåbentlig er spejder for livet kan
der opstå situationer som gør at man er nød til at forlade gruppen. I så fald tages
der kontakt til ens leder og/eller kassereren, som sørger for udmeldelse.
Kontaktoplysningerne kan findes på vores hjemmeside klintekongen.dk. Af
forskellige årsager har vi pt. desværre ikke mulighed for at tilbyde et passivt
medlemskab
Vi gør opmærksom på, at en generel udeblivelse fra spejdermøderne IKKE kan
betragtes som udmelding. Gruppen er forpligtet til at betale kontingent for hver
enkelt spejder til både Det Danske Spejderkorps samt vores divisionen.

Vores forventninger.
For at turene og de ugentlige møder bliver en god oplevelse for alle, forventer vi at
spejderen,
•
•
•
•
•

Møder til tiden, så aktiviteterne kan gå i gang.
Deltager aktivt i møderne.
Bærer uniform og tørklæde.
Er påklædt passende til vejret.
Medbringer (kun) det nødvendige udstyr på ture og lejre.
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Forældrenes rolle.
• Køre spejderne til og fra ture og lejre.
• Overholde tilmeldingsfrister til arrangementer.
• Deltage aktivt i vores generalforsamling.
Måske har du lyst til at stille op til bestyrelsen eller være leder?
Du kan desuden støtte vores gruppe økonomisk ved at knytte et nyt eller allerede
eksisterende OK benzinkort til vores sponsoraftale. Mere information kan
indhentes hos de enkelte ledere.

Ture og lejre.
Vi deltager i mange forskellige aktiviteter i ind- og udland og er ofte sammen med
andre spejdere fra forskellige grupper. Lejrene er af varierende varighed og
tilpasset de forskellige aldersgrupper. I den forbindelse modtager vi ligeledes
gerne forældrehjælp i form af f.eks. madlavningshold og lederassistance.
Klintekongen gruppe er en del af Svend Gønges Division, som samler alle Blå
Spejdergrupper på Sydsjælland og Møn. Vi mødes flere gange om året blandt
andet til forskellige træf og turneringer.

Nyttige links.
•
•
•
•

klintekongen.dk
sgdspejder.dk
spejder.dk
spejdersport.dk
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