
  
 

 

I forlængelse af drøftelserne på Leder/Styrelsesweekenden i januar 2018 omkring Giber Å Gruppes

samfundsmæssige ansvar og muligheder for at yde økonomisk støtte til nuværende og kommende spejdere 

med økonomisk trængte forældre, har bestyrelsen på mødet den 5. marts 2018 godkendt disse principper for 

tildeling af Spejder Friplads.

1. Det følger af §1 i DDS overordnede principper at: Det Danske Spejderkorps har til hensigt at give alle børn og unge – 

uanset f.eks. køn, religion, kulturel og social baggrund – lige muligheder for at udnytte deres evner, at lade dem opleve 

ligeværdighed og at lære dem at respektere hinanden.

2. Giber Å Gruppe ønsker at fremme lige muligheder for børn og unge, der ønsker at være spejder i DDS.

Det er derfor mere afgørende for gruppen, at de unge ønsker at være spejdere, end at deres forældre har

de tilstrækkelige økonomiske ressourcer til at kunne betale kontingent og deltagergebyr for gruppens ture.

3. Bestyrelsen har derfor besluttet at Gruppen kan have et mindre antal medlemmer på op til 3% af gruppens medlemmer, 

som fritages for kontingentbetaling og deltagerbetaling i gruppens ture, en såkaldt "Spejder Friplads"

4. Forudsætningen for at kunne opnå en Spejder Friplads er, at forældrene sender en begrundet skriftlig 

ansøgning til formanden. Ansøgningen skal kortfattet beskrive, hvorfor der er behov for en Friplads i Giber Å

 Gruppe.

5. Spejder Friplads tildeles efter en samlet vurdering til nuværende eller kommende spejdere, hvis forældre ikke

kan opnå en Friplads efter Aarhus Kommunes regler. Kriterierne for tildeling er eksempelvis (ikke udtømende): 

 - Arbejdsløshed sygdom ved en eller begge forældre

 - Skilsmisse

 - Forhold der væsentligt ændrer forældrenes økonomiske vilkår

6. Modtagne ansøgninger behandles fortroligt i en sluttet del af Bestyrelsen, der udgøres af Formanden, 

Kasseren og Gruppelederen.

7. Afgørelse om tildeling af en Spejder Friplads i Giber Å Gruppe besluttes endegyldigt af den i punkt 6 nævnte 

kreds. Afgørelsen kan ikke ankes.

8. Tildeling af en Spejder Friplads i Giber Å Gruppe sker for et år af gangen.

9. Den samlede bestyrelse informeres om det samlede antal af tildelte Spejder Fripladser i Giber Å Gruppe, men 

de enkelte medlemmers navne oplyses ikke ud over den i punkt 5 nævnte kreds i bestyrelsen.

10. Medlemmets grenleder informeres om tildeling af Friplads.

PRINCIP FOR TILDELING AF "SPEJDER FRIPLADS"


