
Forslag om kontingent for seniorspejdere i Holger Danske Klan og øvrige seniorspejdere med begrænset 
fast mødeaktivitet i 1. Klampenborg Gruppe 
 
Kontingent for seniorspejdere med 6-8 årlige klanmøder  
Seniorspejdere, fra 17 år og ældre, der som udgangspunkt har en fast mødefrekvens på 6-8 gange årligt.  
 
Kontingentet foreslås fastsat til 500,00 kr. pr. år, hvor ture mv. betales særskilt. 
 
Kategorien er relevant for alle medlemmer i Holger Danske Klan.  
Kategorien er endvidere relevant for de seniorspejdere i Klan Kaviar, der i en periode kun deltager i 
begrænset omfang i klanens aktiviteter, f.eks. på grund af højskole, udenlandsophold, uddannelse mv. 
 
Seniorspejderne i Holger Danske Klan holder som udgangspunkt 5-7 årlige klanmøder. Herudover deltager 
klanen i f.eks. gruppens fælles arrangementer mv. Medlemskab af Holger Danske Klan kan derfor 
sammenlignes med kategorien ’passive’ som benyttes af flere af divisionens andre spejdergrupper. Til 
sammenligning holder gruppens afdelinger for mini, junior, trop og Klan Kaviar som udgangspunkt ugentlige 
møder. Her er kontingentet fastsat til 1500 kr. pr år. My-banden og Familiespejd holder som udgangspunkt 
møde en gang pr. måned. Her er kontingentet fastsat til 800 kr. pr. år (omfatter spejderen og forældre). Det 
kan dokumenteres, at kontingentet for Holger Danske klanmedlemmerne har været på 400 kr. pr. år siden 
2006. En mindre kontingentforhøjelse for Holger Danske Klan er derfor rimelig.   
 
Kontingentet dækker bl.a. gruppens udgifter til medlemskontingent til Det Danske Spejderkorps på 315 kr. 
pr. år og medlemskontingent til Bernstorff Division på 100 kr. pr. år for medlemmer under 25 år og 50 kr. pr. 
år for medlemmer over 25 år. Kontingentet bidrager endvidere til dækning af øvrige udgifter forbundet med 
gruppens drift og vedligehold af bl.a. hytterne på Christiansholmsvej, som disse medlemmer forventes at 
benytte i et mindre omfang, sammenlignet med afdelinger med ugentlige møder. Seniorer over 25 år vil som 
udgangspunkt ikke belaste gruppens budget, fordi medlemskontingentet fuldt ud dækker gruppens 
medlemsudgifter til korps og division, og fordi de forventede lejeindtægter fra Vidnæsdam betyder, at det 
kommunale tilskud er nedsat betragteligt. Lejeindtægter fra Vidnæsdam er således den primære årsag til et 
reduceret kommunalt tilskud, ikke antallet af seniorer over 25 år.  
 
Seniorerne i Holger Danske Klan har i vid udstrækning arbejdet for gruppen med juletræssalg, spejderløb, 
møder mv.  Det vil seniorerne gerne fortsætte med, men til en rimeligt kontingentsats. Klanens medlemmer 
har alle en lang tilknytning til gruppen, og flere har mere end 30 års medlemskab af 1. Klampenborg Gruppe.  
 
Oversigt over seniorkontingenter for grupper i Bernstorff Division pr. 10. januar 2021 
Bernstorff Division omfatter i alt 10 spejdergrupper, herunder 1. Klampenborg Gruppe. 1. Klampenborgs 
kasser/Frode og Anni, har spurgt divisionens andre spejdergrupper om, hvad deres aktuelle kontingent er for 
senior/klanspejdere. Resultatet fremgår af nedenstående oversigt.  
 

Spejdergruppe Kontingent senior, aktiv  
kr. pr. år 

Kontingent 
senior, passiv 
kr. pr. år 

Bemærkninger 

Charlottenlund   Ingen oplysninger 

Dyssegård 1200 (over 25 år) 440 (over 25 
år) 

Mailsvar. Meget aktive udnævnes til ledere til 75 
kr. pr. år.  

1. Gjentofte  150 150 Mailsvar. Overvejer at ændre/hæve 
seniorkontingentet 

Havmændene   Ingen oplysninger 

Hellerupspejderne   Ingen oplysninger 

Moresco Spejderne 600 400 Mailsvar 

1.Ordrup 620 (basis) 
1240 (inkl. tur-kontingent) 

620 (basis) Mailsvar 

Ordrup 250 150 Oplyst telefonisk 

1.Søborg 2000 (inkl. tur-kontingent) 500 Mailsvar 

 


