Retningslinjer for Kattegatspejderne
A
Alkoholpolitik
I lighed med korpsets regler, så må der ikke drikkes alkohol, mens spejderarbejdet med børn
og unge er i gang, eller hvor der er børn og unge til stede.

B
Børneattester
For alle ledere indhentes der børneattester gennem Det Danske Spejderkorps. Det er
bestyrelsesformanden som sørger for at disse indhentes
Bestyrelse
Bestyrelsen er for Kattegatspejderne også Grupperådet – se under G

C
D
Divisionen
Kattegatspejderne er medlem af Djurslands Divisionen

E
F
Forsikring
Forsikringen er først dækkende når spejderen er indmeldt i gruppe og hos DDS.
Det Danske Spejderkorps har gennem Tryg og Topdanmark tegnet følgende forsikringer, som
alle medlemmer automatisk er dækket af; Ansvarsforsikring -- Arbejdsskadeforsikring
Korpset har desuden et abonnement på Psykologisk krisehjælp hos Falck. Skulle man få
behov for at benytte dette, skal I henvende jer til korpskontoret.

G
Grupperådet
Grupperådet er gruppens øverste myndighed. Gruppen består af spejdere der er fyldt 15 år,
samt forældre til spejdere under 18 år.
Der afholdes grupperådsmøde hvert år inden den 1. marts.
På valg er hvert år
Bestyrelsesformanden – Kassereren
Øvrige forældre i rådet
Ledere og andre repræsentanter for spejderne.
Suppleanter og Revisor
Yderligere skal der hvert år vælges;
2 repræsentanter til Korpsrådet
5 repræsentanter til Divisionsrådet

H
Hytten
Hytten – Kløverbo - ejes af Hyttefonden. For lån og leje af hytten kan man henvende sig til
formanden for Hyttefonden, Jess Refgaard.
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Kontingent
Kontingentet fastsættes på rådsmødet efter oplæg fra kassereren, som udarbejder budget.
Der opkræves 2 gange om året.
For ledere samt forældre i bestyrelsen ydes der kr. 100,- i rabat pr. spejder
Knive
I lighed med Korpsets regler må Knive maksimalt have en bladlængde på 12 cm og skal være
udformet således, at man kan godtgøre, at den fungere som spejderdolk. Det er ligeledes
tilladt at medbrinde en foldekniv, såfremt den har et blad på under 7 cm, at bladet ikke kan
låses og at det kræver betjening med begge hænder for at folde bladet ind og ud.

L
Ledere
Korpset fastslår, at der SKAL opkræves kr. 75,- pr. år for ledere. Dette skyldes regler for
modtagelse af tipsmidler.
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P, Q
Passivt medlemskab
Det er muligt, at være opført som passivt medlem af gruppen. Dette koster kr. 75,- pr. år.

R
Rygepolitik
Rygning indendørs i hytten er forbudt. Dette gælder også for private arrangementer i hytten.
Til spejdermøder eller andre arrangementer, hvor spejderne deltage, skal alt rygning foregå
bagved garagen.
På ture og lejre følges de regler som det pågældende sted har sat op. Dog ryges der ikke
foran børnene. Personer under 16 år må ikke ryge til spejder.

S
”Sove”retningslinjer
Lederne sover – så vidt muligt – ikke i samme lukkede rum som børnene!
Troppen sover altid i sin egen lejr – også på store nationale lejre!
Der fastsættes ”sove-pose-tider” fra kl. 21.00 til kl. 23.00!
Trop-pigerne skal tilbydes deres eget pigetelt!
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Uniform
Vores uniform er mørkeblå med et tørklæde som er sort med 2 gule striber i kanten.
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