
  
 

 

Bestyrelsen har på mødet den 2. december 2019 godkendt disse principper for prioritering af kønsfordelingen ved 

optag af medlemmer fra venteliste til Giber Å Gruppes enkelte grene.

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, uanset køn.

Det er derfor afgørende for gruppen, at der i de enkelte grene er en repræsentation af spejdere af begge køn, da

der ikke kan forventes en fuldstændig lige fordeling af begge køn i de enkelte grene.

3. Bestyrelsen har besluttet, at Gruppen ved optag af nye medlemmer fra ventelisten til de enkelte årgange kan 

prioritere køn over anciennitet på ventelisten, hvis der på den enkelte årgang er mindre end fem spejdere af det

pågældende køn i grenen.

Eksempel 1:

Hvis der er fire piger og ti drenge ved mikroernen, vil den pige, der har højst anciennitet på ventelisten blive tilbudt 

en plads, uagtet, at der måtte være en dreng, der har højere anciennitet på ventelisten.

Eksempel 2:

Hvis der er fire drenge og ti piger fra 2. klasse ved minierne og otte drenge og seks piger fra 3. klasse ved minierne, 

vil den dreng fra 2. klasse, der har højst anciennitet på ventelisten blive tilbudt en plads, uagtet, at der måtte være

en pige, der har højere anciennitet på ventelisten. Den dreng eller pige fra 3. klasse der har højst anciennitet på

 ventelisten vil blive tilbudt en plads, da der er en tilstrækkelig lige fordeling på 3. klasses årgangen til, at der ikke 

sker prioritering på baggrund af køn.

4. Den medlemsansvarlige står for kontakten til spejdere på ventelisten efter samråd med den enkelte grenleder.

5. Bestyrelsen har besluttet at eksisterende medlemmer af DDS, der flytter til Mårslet efter medlemmets ønske kan optages

i Gruppen uden om ventelisten under forudsætning af, at Gruppelederen i samråd med den Grenleder som det pågældende

medlem skal flyttes til, vurderer at der er plads til medlemmet i den pågældende gren.

Beslutningen er begrundet i, at Gruppen som en del af det samlede DDS, ikke bør skubbe et eksisterende medlem ud af

korpset i forbindelse med en fysisk flytning og er dels begrundet i, at det er i overensstemmelse med DDS overordnede

 grundholdninger at inkludere medlemmet i sit nye lokalsamfund.
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