1. Søborg Gruppe
Vedtægter for Skumbaklan
Altid kæmpende – undertiden slagen – aldrig modløs
Valgte: Vedtaget d. 05/10/2016
Klanleder: Amalia Bønnelykke de Reus
Klanassistent: Asger Kyhn
Klankasserer: Mathilde Nilsson Pilemand
1. Formål
1.1. Skumbaklan har til formål at skabe sammenhold og udvikle medlemmerne til
ansvarstagende individer, der er villige til efter bedste evne at deltage selvstændigt i det
danske samfund såvel som i resten af verden.
2. Tilhørsforhold
2.1. Skumbaklan er tilknyttet 1. Søborg Gruppe, Det Danske Spejderkorps.
3. Optagelse
3.1. Der optages medlemmer, der er fyldt 16 år. Der kan dog foretages dispensation, ved
konsensus mellem klan- og tropsledelsen.
3.2. Tidligere tropsmedlemmer er garanteret medlemskab, hvis de ønsker det. Andre
ansøgninger accepteres som udgangspunkt, dog afhængigt af medlemsantallet. I tilfælde af
for mange medlemmer accepteres ansøgninger kun ved flertal i klanen.
4. Indmeldelse
4.1. Nye medlemmer skal kende Skumbaklans såvel som 1. Søborg Gruppes vedtægter og
være indforstået med dem.
4.2. Forældre til medlemmer under 18 år skal ved indmeldelse informeres om klanens
arbejdsmetoder, alkoholpolitik, vedtægter og anden relevant information.
5. Klanens funktioner
5.1. Klanledelsen
5.1.1. Klanlederens opgave er at repræsentere klanen udadtil, i divisionen, gruppen og
korpset, og at fungere som bindeled til ledergruppen. Desuden er det klanlederens ansvar, at
klanen får planlagt aktiviteter og ture.
5.1.2. Klanlederen vælges for et halvt år af gangen på klanting. Derudover kan der
vælges en til flere klanassistenter, der assisterer klanlederen. Disse vælges for samme
periode.
5.2. Klankassereren
5.2.1. Klankassereren vælges for et halvt år af gangen på klanting. Derudover kan
klankassereren nedsætte udvalg til at assistere ham.
5.2.2. Klankassereren må ikke være den samme som klanlederen.
5.2.3. Klankassereren har ansvaret for Skumbaklans formue og økonomi, og redegør
for disse på hvert klanting.
6. Klanting
6.1. Der afholdes klanting en gang hvert halve år.
6.2. Klanting fastsættes halvårligt. En dagsorden for klantinget fastsættes mindst en uge før
tinget finder sted.

6.3. Klanlederen sørger for at indkalde til klanting mindst en uge før, og samtidig udsende
dagsordnen for klantinget.
6.4. Klantinget er kun gyldigt hvis over halvdelen af Skumbaklans aktive medlemmere er
mødt op. Hvis ikke dette er tilfældet fastsættes på tinget en ny dato for et klanting.
6.5. Forslag til ændringer i vedtægterne kan vedtages på klantinget. Forslag vedtages hvis
der angives flere stemmer for end imod. Ved stemmelighed bortfalder forslaget. Alle
fremmødte klanmedlemmer har én stemme.
6.6. Hvis klanlederen forlader posten i utide, konstitueres straks en ny klanleder ved
ekstraordinært klanting, der indkaldes af en klanassistent. Klanassistenten fungerer som
klanleder indtil en ny er valgt.
7. Klanens aktiviteter
7.1. Ved ændring af mødetider informeres hele klanen.
7.2. Ture planlægges af et udvalg til den pågældende tur. Der er klanlederens ansvar at
nedsætte udvalg. Det er muligt for alle at deltage i udvalg for ture.
7.3. Klanen støtter op om klanarbejde op tværs af divisionen og i kommunen.
7.4. I klanen bestræber vi os på at implementere spejderidéen på møder såvel som ture.
7.5. Klanens aktiviteter fastsættes ad hoc af de medlemmer der har interesse for at
organisere dem.
8. Kredit
8.1. Skumbaklan yder en kredit på op til 200 kr. Hvis et klanmedlem har en gæld til klanen
på 150 kr eller derover skal klankassereren opkræve beløbet. Hvis et klanmedlem har en
gæld til klanen på 200 kr eller derover kan vedkommende ikke købe varer af klanen, også
selvom dette ikke er på kredit.
8.2. Klankassereren opkræver altid penge med en måneds varsel. Er beløbet ikke betalt
inden for den måned, øges gælden med 10 kr for hver efterfølgende måned, beløbet ikke er
blevet betalt i. Klankassereren kan i enkelte tilfælde opkræve al udestående gæld.
8.3. Klankassereren kan i enkelte tilfælde, i samråd med klanleder eller klanassistent, give
yderligere kredit (over 200kr).
9. Gæster
9.1. Ved planlægningen af arrangementer, bestemmes der om det er tillast at tage gæster med
eller om arrangementet kun er for klaen.
9.2. Det er ikke tilladt at tage gæster med til klanting.
9.3. Eventuelle gæster man måtte invitere, må ikke være et generende element og deltager i
klanaktiviteten på lige fod med andre.
9.4. Gæster betaler direkte til klanen og kan ikke få kredit på købte varer. Turbetaling for
gæster foregår via gruppen.
9.5. De tropsspejdere, klan- og tropsledelse opnår enighed om, har altid mulighed for at
deltage som gæster på alle klanens arrangementer.
10. Samværspolitik
Følgende skal ses som en overbygning på gruppens samværspolitik.
10.1. Alle accepteres individuelt som et helt, ligeværdigt menneske, der har krav på at blive
taget alvorligt, at blive respekteret og at få opfyldt sine behov.
10.2. Skumbaklan efterstræber at efterlade områder eller lokaler i samme stand som (eller
pænere end) før brug.
11. Forventninger
11.1. Det forventes, at alle aktive klanmedlemmer deltager på mindst hvert andet afholdte
klanting.

11.2. Det forventes, at alle aktive klanmedlemmer gør deres bedste for at deltage på så
mange af gruppens og klanens ture som muligt.
12. Overtrædelser
12.1. Ved overtrædelse af vedtægter, drøftes medlemmets situation af klanledelsen. Hvis
klanledelsen mener, at der bør handles, kontaktes gruppelederen.
12.2. Eksklusion kan ske efter gentagne overtrædelser af klanens eller gruppens vedtægter
og/eller samværspolitik. Udsmidning sker ved 2/3 flertal til et gældende klanting.
13. Valg
13.1. Valg foregår på opfordring anonymt.
13.2. Valg foregår som udgangspunkt på klanting. Dette kan kun omgås, hvis alle klanens
aktive medlemmer er samlet.
14. Nedlæggelse af klanen
14.1. Klanen kan nedlægges med en måneds varsel ved 2/3 flertal på et gyldigt klanting. I
tilfælde af klanens nedlæggelse, betaler klanen sin gæld (hvis haves) og klanens formue
overdrages til gruppen.
 14.2. I tilfælde af nedlægning vil gæld indkræves med en måneds varsel. Betales gælden
ikke inden en måned videreføres gælden til gruppen.

