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  Vedtægter for Kongslejrelegatet       18. april 2015 

 
§1 

Kongslejrelegatet er en selvejende institution, tilknyttet Kongslejre Division under Det Danske 

Spejderkorps. Dets hjemsted er Roskilde Amt. 

Legatets midler hidrører fra salg af en grund ved Ortved og fra aktiverne ved nedlæggelsen af 

Heimdal Gruppe. 

I legatet skal fremtidigt kunne indgå midler, der erhverves ved gave, arv, som følge af ned- 

læggelse af spejdergrupper mv. 

 

 
§2 

Legatet kan primært søges af spejdergrupper hjemmehørende i Kongslejre Division eller af 

personer med tilknytning til sådanne grupper og har følgende primære formål: 

 at yde lån til erhvervelse af grunde og lokaler samt opførelse af hytter, der er indrettet 

til overnatning og/eller til mødelokaler til spejderformål i overensstemmelse med formål 

og arbejdsgrundlag for Det Danske Spejderkorps, 

 at yde støtte til grupper af spejdere eller spejderes deltagelse i større internationale 

spejderarrangementer, 

 at yde støtte eller lån til ledertræning/-udvikling. 

 
 

§3 

Omkostninger til legatets administration dækkes gennem forrentningen af grundkapitalen samt 

fra de indvundne renter af de udlånte penge. Lån forrentes med en rente, der mindst svarer til 

mindsterenten, jf. Kursgevinstloven §38. 

 

 
§4. 

Der kan til et og samme projekt ydes lån med beløb indtil maksimalt 1/4 af legatets samlede 

formue. Ligeledes kan støtte til deltagelse i internationale arrangementer maksimalt ydes med 

en sådan andel af legatets årlige renteindtægt pr. støttetilsagn, som bestyrelsen (se §5) ved- 

tager. Legatdelen kan søges efter retningslinier givet af bestyrelsen. 

 

 
§5 

Kongslejrelegatet ledes af en bestyrelse bestående af den eller de siddende divisionschef(er), 

divisionskassereren samt legatets kasserer. Legatets kasserer vælges på det ordinære divisi- 

onsrådsmøde og må ikke være i slægt med nogen andre i Legatets bestyrelse. Valget er for 

en 2-årig periode og genvalg kan finde sted indtil to gange. Divisionsrådet vælger desuden en 

revisor, der ikke er i slægt med noget medlem i bestyrelsen. 

 

 
§6 

Umiddelbart efter valget på divisionsrådsmødet konstituerer bestyrelsen sig med en formand 

og en næstformand. 
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§7 

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. 

Bestyrelsen træffer beslutning om legatmidlernes placering som bankindskud eller som obliga- 

tionsbeholdning. Legatets midler må ingensinde anvendes i spekulationsøjemed. 

Endvidere træffer bestyrelsen afgørelse om indkomne låne/støtteansøgninger indenfor en frist på 

6 uger efter 2 årlige ansøgningsfrister: 1/5 og 1/11.. Bestyrelsen kan dog ved låneansøgninger 

overskride denne frist, hvis der til sagens belysning fordres indhentning af supplerende 

oplysninger. 

Bestyrelsen skal endvidere påse, at tilbagebetalingen af udlånte midler sker i henhold til ind- 

gåede aftaler og om fornødent træffe særlige foranstaltninger, der kan bidrage hertil. 

Det påhviler bestyrelsen at føre en protokol over trufne beslutninger og væsentlige drøftelser. 
 

 
§8 

Legatets regnskabsår er kalenderåret. 

Det af bestyrelsen godkendte og reviderede regnskab skal forelægges divisionsrådet og skal 

indsendes til Det Danske Spejderkorps til orientering. 

 

 
§9 

Overfor tredjemand hæfter Kongslejrelegatet alene med sin formue. Bestyrelsens medlemmer 

kan ingensinde gøres personligt ansvarlige for legatets forpligtelser med mindre der er foreta- 

get lovstridige dispositioner. 

 

 
§10 

Legatet tegnes af formand og kasserer i forening. Ved erhvervelse, pantsætning eller afhæn- 

delse af fast ejendom kræves dog underskrift af den samlede bestyrelse. 

 

 
§11 

Legatet kan erhverve og drive fast ejendom såfremt det understøtter formålet som nævnt i §2. 

Ved afhændelse af fast ejendom, skal Det Danske Spejderkorps tilbydes at overtage ejen- 

dommen på samme vilkår, som kan opnås ved frit salg eller på lempeligere vilkår. Sidstnævn- 

te kræver dog beslutning i henhold til reglerne om vedtægtsændring. 

 

 
§ 12 

Disse vedtægter kan ændres af Kongslejre Divisions divisionsråd. Punktet skal være optaget 

på divisionsrådets dagsorden og der kræves 2/3 flertal blandt de fremmødte stemmeberettige- 

de divisionsrådsmedlemmer for vedtagelse. 

 

 
§13 

Beslutning om ophør af Kongslejrelegatet kan træffes af Kongslejre Divisions divisionsråd. 

Punktet skal være optaget på divisionsrådets dagsorden og der kræves 2/3 flertal blandt de 

fremmødte stemmeberettigede divisionsrådsmedlemmer for at træffe beslutning om legatets 

ophør. 

Ved legatets ophør tilkalder legatets aktiver Kongslejre Division. 

 
 
 

 

Således vedtaget på divisionsrådsmødet 30. marts 2004 og 5. maj 2004, samt rettelse af §7 

Ref. divisionsrådsmøde d.19. april 2012.  


