
Formå l 

Pyxis er et frirum fra dagligdagen. Det er et spejderfælleskab hvor alle medlemmer skal have plads og mulighed for at deltage på egne præmisser. Vi er 

her alle fordi vi har lyst. Man skal være i Pyxis på sin egen måde med den indsats man selv lyster. Vi respekterer og supplerer hinanden på bedste vis.  

Pyxisrå d 
Pyxisråd afholdes fast lørdag i den 4. weekend i januar. Her gennemgås årets gang.  

Indkaldelsen skal sendes ud seneste en måned før afholdelse 

Pyxisråd er kun for optagende medlemmer. 

Dågsorden  

Valg af referent og ordstyrer  

Beretning fra klanledelsen om året der gik 

Gennemgang af retningslinjer  

Indkommende forslag til retningslinjer  

Godkendelse af retningslinjer  

Valg af klanledelse  

Begge korps skal repræsenteres 

Fastsætte datoer for kommende arrangementer  

Finde tovholdere til kommende arrangementer  

Evt.  

Retningslinjer i Klån Pyxis  



Medlemmer  

Pyxis er for alle, der er fyldt 17 år. Man skal være medlemstilknyttet til Dalumspejderne for at være en del af klanen. Dette indebærer at man beta-

ler kontingent på 250 kr. pr. halvår Såfremt du allerede betaler andet kontingent, frafalder dette.  

Vi ser gerne at man ikke er medlem, når man har børn der er optaget i Pyxis.  

Når man er medlem hos seniorerne, beslutter man selv hvornår man kun er en del af Pyxis.  

Alder: Man kan ikke blive nyt medlem af Klanen såfremt man er ældre end 35. Såfremt man er medlem af klanen når man er under 35, kan medlem-

skab af klanen godt fortsætte til efter medlemmets 35-års fødselsdag. 

Man opnår medlemskab i klanen ved først have deltaget på 2 møder (såkaldte prøvemøder) der har ligget i forlængelse af hinanden. 

Herefter optages man ved et optagelsesritual der er nærmere fastsat af den siddende Klanledelse. Et medlem skal aktivt selv melde sig 

ud eller give besked ved orlov. Klanledelsen har mulighed for at udmelde Inaktive medlemmer efter disse er varslet herom. Det er klan-

ledelsen der har ansvaret for at kontakte de inaktive medlemmer efter 6 måneder. 

Et medlem anses som inaktivt når dette ikke har deltaget i et møde i 6 måneder og ikke besvarer henvendelser fra Klanledelsen. Med-

lemmet kan herved af klanledelsen udmeldes af klanen. 

 

Arrångement  

Klanen fastlægger selv 1 arrangement månedligt, med undtagelse af Juli og December. Pyxis medlemmer kan derudover frit vælge at 

lave yderligere arrangementer for Pyxis medlemmer og andre interesserede (også i hverdage). Tovholder skal i invitation skrive Start- 

og sluttidspunkt, samt ritualer i indbydelsen. 

Alle arrangementer er som udgangspunkt åbne for alle interesserede. Som arrangør har man mulighed for at lukke et møde eller dele af 

et møde for ikke optagede medlemmer. Ikke optagede medlemmer skal følge alle retningslinjer for klanen. 

Ved alle Pyxis arrangementer følges Korpsenes alkohol- og rygepolitik. Vi er opmærksomme på vi repræsenterer Spejderne. 

De årlige arrangementer skal som udgangspunkt leve op til korpsenes strategier omkring spejderarbejde. 

 



Klånledelsen  

Klanledelsen skal bestå af min. 3 personer hvor både De Grønne Pigespejdere og KFUM-Spejderne er repræsenteret. Der vælges i 

Klanledelsen en Forperson. Forpersonen vil have den endelige afgørelse såfremt der er stemmelighed. 

Klanledelsen har mulighed for at ekskludere medlemmer. Dog har andre klanmedlemmer mulighed for at klage herover. Ved Klage ind-

kaldes til afstemning om eksklusionen af medlemmet. Medlemmet der stemmes om kan ikke stemme.  

Ved sådan afstemning skal Klanledelsen berette om hvorfor medlemmet ønskes ekskluderet fra Klanen, den klagende part skal berette 

om hvorfor denne ikke ønsker medlemmet ekskluderet. Der stemmes i resten af klanen herom. Der kræves 2/3-dels flertal for at et med-

lem kan ekskluderes ved afstemning. Klanledelsen kan også ekskluderes fra Klanen.  

Det er Klanledelsens ansvar at kommunikere med Gruppeledelsen hos Dalumspejderne. Klanledelsen skal til enhver tid opdatere Grup-

peledelsen hos Dalumspejderne om Arrangementer, opdaterede retningslinjer samt hvem der sidder i Klanledelsen. 

Det er klanledelsen som indkalder og arrangerer Pyxisråd og årlig fest i januar. 

I forhold til medlemsservice er det deres opgave at sørge for at alle er indmeldt. 

 

Kommunikåtion  

Primær kommunikation er gennem vores facebookgruppe Klan Pyxis. Man får først adgang til denne når man er optaget i klanen. Det er KUN klanle-

delsen som godkender nye medlemmer.  

Ekstern kommunikation foregår via Facebooksiden og gruppen hjemmeside.  

Sekundær er på mail via medlemsservice.  

Man får først adgang til Facebook gruppen når man enten er optaget eller på prøve.  

Klanledelsen udpeger en PR-ansvarlig. Det er den PR-ansvarliges ansvar at opdatere FB-siden, Dalumspejdernes hjemmeside o. lign. 

Den PR-ansvarlige kan lave indbydelser til arrangementer til både interesserede og medlemmer i samarbejde med tovholderen for ar-

rangementet 



Vision for fremtiden 

Vores vision er at vi gerne vil være en aktiv klan med mange medlemmer fra hele Fyn. Vi vil gerne være aktive i distriktet/regionen, hos andre grup-

per og i lokalsamfundet, ved at planlægge og afholde fede og vilde arrangementer.  

Tørklæde  
I Pyxis bæres der klantørklæde. Dette bæres til de planlagte arrangementer og når man repræsentere klanen.  

Godkendt åf klånen på  Pyxisrå d d. 22. jånuår 2022 


