Troldhøj – Det Danske Spejderkorps – Dybbøl Division

VEDTÆGTER FOR TROLDHØJ
Troldhøj tilhører Det Danske Spejderkorps, Dybbøl Division, og omfatter matrikel Nørreskov Egen 17
og Nørreskov Egen 24.
Troldhøj har hjemsted i Sønderborg Kommune.

§1
Formål
Troldhøj skal virke som mødested for divisionen og dens grupper med det formål at udvikle børn og
unge til vågne, selvstændige mennesker, der er villige til efter bedste evne at påtage sig et
medmenneskeligt ansvar i det danske samfund og ude i verden.
Troldhøj kan anvendes af alle i Det Danske Spejderkorps, herunder til uddannelse og træning af
ledere på alle niveauer, samt af andre internationalt anerkendte pige- og drengekorps fra ind- og
udland.
Troldhøj kan endvidere anvendes til andet ungdomsarbejde og til andre formål efter bestemmelser
udarbejdet af det i § 2 nævnte udvalg.

§2
Stk. 1
Troldhøjudvalget
Dybbøl Division vælger på sit ordinære divisionsrådsmøde 4 medlemmer til Troldhøjudvalget, således:
1 Formand
1 Kasserer (Kassemester)
2 lederrepræsentanter
Derudover er et medlem af divisionsledelsen (udpeget af divisionsledelsen) født medlem af
Troldhøjudvalget.
Disse 5 medlemmer af Troldhøjudvalget udpeger på det konstituerende møde i udvalget følgende
personer:
1 udlejer
1 inspektør
Andre spejderinteresserede, som kan tildeles
relevante arbejdsopgaver.
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Alle medlemmer af Troldhøjudvalget skal være personlig myndige. Alle valg gælder for en 2-årig
periode, og alle medlemmer har stemmeret i udvalget. Hvis divisionsledelsens repræsentant skønner,
at en beslutning er for vidtrækkende i forhold til den almindelige daglige drift, har vedkommende
veto og kan bringe sagen op for divisionsledelsen hhv. divisionsrådet.

Stk. 2
Udvalgets konstituering
Troldhøjs konstituerende møde afholdes årligt senest 1 måned efter det ordinære divisionsrådsmøde.
Mødet indkaldes af formanden for Troldhøjudvalget. Hvis der på tidspunktet for indkaldelse til det
konstituerende møde, ikke måtte være valgt en formand for udvalget, indkalder
divisionsledelsesrepræsentanten til det konstituerende møde. Måtte de poster, der på
divisionsrådsmødet skal besættes ved valg, ikke blive besat, er der mulighed for på det
konstituerende møde i udvalget at udpege relevante personer til ubesatte poster. Disse udpegede
personer sidder så kun på posten frem til næste ordinære divisionsrådsmøde.

Stk. 3
Såfremt Troldhøjudvalgets formand fratræder i løbet af en valgperiode overtages funktionen
automatisk af divisionsledelsens repræsentant i udvalget, som så sidder som formand til det
førstkommende ordinære divisionsrådsmøde.

§3
Stk. 1
Udvalgets arbejdsopgaver
Troldhøjudvalget skal påse, at Troldhøj anvendes efter sit formål, og har den daglige ledelse og
administration af Troldhøj, herunder fastsættelse af retningslinjer for anvendelse, regler for udlejning,
fastsættelse af lejens størrelse, gebyrer m.m. samt den løbende vedligeholdelse af Troldhøj.
Udvalget fastsætter selv sin forretningsorden.

Stk. 2
Troldhøjudvalget udarbejder instruks for arbejdsområder og kompetencer for de forskellige
tillidsposter.

§4
Stk. 1
Regnskab
Kassereren udarbejder det daglige regnskab. Årsregnskabet revideres af divisionens revisor og
fremlægges sammen med budgettet til godkendelse på det ordinære divisionsrådsmøde. Hvis
divisionsrådet beslutter, at Troldhøjs regnskab skal lægges ind i divisionens regnskab til samlet
godkendelse, er det til enhver tid divisionens kasserer, der forestår denne sammenlægning.
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§2
Overskuddets anvendelse
Driftsoverskuddet skal anvendes til løbende vedligeholdelse af ejendommen. Eventuelt overskydende
beløb henlægges til reserver til imødegåelse af uforudsete udgifter samt til dækning af evt.
kommende driftsunderskud.

§5
Køb eller salg af den faste ejendom
Køb eller afhændelse af fast ejendom samt evt. større hjemtagelse af lån, kan ikke finde sted uden
vedtagelse på et divisionsrådsmøde. Der kan kun træffes beslutning hvis mindst 2/3 stemmer herfor.
Hvis 2/3 måtte stemme for afhændelse af hele eller dele af ejendommen, skal skødets bestemmelser
følges.

§6
Aktivernes anvendelse
Nedlægges divisionen tilfalder aktiverne korpset, efter at al gæld er afviklet, medmindre
divisionsrådet med korpsledelsens godkendelse træffer anden beslutning.

§7
Vedtægtsændringer
Forslag til vedtægtsændringer kan fremsættes på det ordinære divisionsrådsmøde efter gældende
regler i lovene for Det Danske Spejderkorps.
Nærværende vedtægter er vedtaget på det ordinære divisionsrådsmøde den 6. marts 1976 med
senere ændringer den 12. marts 1988, 9. marts 1991, 4. april 1992, 24. april 1994, 26. marts 1995,
15. april 1998, 30. april 2000, 2. april 2005 samt 11. april 2015.
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