
 
 
Vedtægter for Dr. Margrethefonden 
 
§1. Dr. Margrethefonden er etableret af midler stammende fra nedlæggelsen af Det Danske 
Spejderkorps (DDS) Dr. Margrethe Gruppe i Nykøbing Sj. Ved fondens etablering i 2009 er 
grundkapitalen omkring 72.000 kr. 
§2. Dr. Margrethefonden er hjemmehørende hos DDS Skjalm Hvide Division. Fondens adresse 
er den til enhver tid siddende kasserer i Skjalm Hvide Divisions adresse. 
§3. Dr. Margrethefondens bestyrelse er den til enhver tid valgte divisionsledelse i DDS Skjalm 
Hvide Division. Formand (formænd) for bestyrelsen er divisionschefen (-erne) i Skjalm Hvide 
Division. 
§4. Dr. Margrethefondens formål er at støtte spejderes (korps tilsluttet WOSM eller WAGGGS) 
uddannelse indenfor spejderrelaterede emner. 
§5. Der kan kun ydes støtte til spejdere tilknyttet spejdergrupper i DDS Skjalm Hvide divisions 
geografiske område. 
§6. Der ydes kun støtte efter skriftlig ansøgning. Ansøgning kan enten ske forud for afholdelsen 
eller efterfølgende. Kun grupper/enheder kan ansøge på vegne af deres ledere, ikke 
enkeltpersoner. 
§7. Det er Dr. Margrethefondens bestyrelse som egenhændigt bestemmer om, der skal ydes 
støtte til et kursus/uddannelsesforløb eller ej. 
§8. Gruppen kan efter kursets afholdelse søge om refusion af nettokursusudgiften efter 
udbetaling af kommunal støtte. 
§9. Der kan ikke ydes støtte til lejrpladsleje eller lignende. 
§10. Der kan ydes støtte til afholdte transportudgifter i forbindelse med kurser, hvor 
Margrethefonden ville kunne yde støtte til kursusudgiften. 
§11. Støtten begrænses til kr. 5.000,00 pr. gruppe/enhed pr. år. 
§12. Hvis Dr. Margrethefondens midler bliver så små, at relevant uddeling ikke kan finde sted, 
skal fonden opløses og tiloversblevne midler overføres til DDS Skjalm Hvide Divisions kasse. 
§13. Sammenlægges DDS Skjalm Hvide Division med en anden division indenfor DDS overgår 
Dr. Margrethefonden til den nye division på samme betingelser som de nugældende. 
§14. Opsplittes DDS Skjalm Hvide Division i flere divisioner overgår Dr. Margrethefonden til 
disse nye division i forhold til hvor mange medlemmer hver division medtager og på samme 
betingelser som de nugældende. 
§15. Nedlægges DDS Skjalm Hvide Division uden sammenlægning med anden division overgår 
Dr. Margrethefondens midler til DDS på samme betingelser som de nugældende. 
§16. Disse vedtægter er vedtaget på divisionsrådsmødet i DDS Skjalm Hvide Division den 
15/4/2009, og kan kun ændres ved beslutning på divisionsrådsmøde i DDS Skjalm Hvide 
Division efter de samme regler for vedtagelse af forslag, som i øvrigt gælder for forslag, som 
skal vedtages på et divisionsrådsmøde i DDS Skjalm Hvide Division. 
 


