
Kongress & Chefdag 2017 – 2018 : Mir hunn   

 

 

D’nächst Guiden- a Scoutsjoer geet mat engem mei speziellen Kongress an Chefdag un. Et gëtt 

nämlech en neit « Team », dat heescht en neien Commissaire général(e) an Commissaire 

général(e) adjoint(e), gewielt. 

Du interesséiers Dech fir den Posten vum Commissaire général(e) oder Commissaire 

général(e) adjoint(e) ? Du hues schon en Partner fir dëst Engagement unzegoen fonnt ? 

Wann‘s Du déi zwou Froen mat Jo beäntwerten kanns dann musst Du dech bis spéitstens den 

27 August per Bréif un den President vum Verbandsrot riichten. 

Fir dës Demarchen unzegoen kanns Du dech awer gären an der Géisserei mellen oder Du 

mells Dech beim aktuellen Team ! 

Mee Du frees Dech vläicht och wat en Commissaire général(e) an säin Adjoint maachen ? 

 Hei en Artikel aus den Statuten deen d’Abescht vun den Commissairen beschreift :  

4.4       De Commissaire général(e) an den Aumônier général 

De Verband gët geleet an no bausse vertrueden duerch de Commissaire général(e). Him zur 

Säit steet e Commissaire général(e) adjoint(e). Et soll wa méiglech de Geschlechtsprinzip (e 

Mann an eng Fra) respektéiert ginn. Béid Commissairen hun e Mandat vun 3 Joer a gin um 

Verbandskongress gewielt. Si kënne fir maximal 4 Mandater gewielt gin. (...) 

 

 

 

 

 



 Hei en Artikel aus dem Reglement den  d‘Wahlprozedur defineirert : 

3. Wal vum Commissaire général(e) a sengem Adjoint(e) („Team“) (cf Art 4.1.3. vun de 
Statuten) 

3.1. D’Kandidature fir d’Funktioune vum Commissaire général(e) a sengem Adjoint(e) gi 
schrëftlech op mannst ee Mount virun der Wal un de President vum Verbandsrot geriicht. 

3.2. D’Kandidature gi vum President vum Verbandsrot oder engem Vertrieder um 
Verbandskongress bekannt gemaach, an d’Kandidate kréien op Wonsch d’Wuert, fir sech kuerz 
ze presentéieren. 

3.3. D’Walprozedur gëtt geleet vun engem Walbüro, deen de President vum Verbandsrot oder 
säi Vertrieder an zwee stëmmberechtegt Chef/tainen ëmfaasst, déi vum President vum 
Verbandsrot genannt ginn. 

3.4. Wann nëmmen een Team sech zur Wahl stellt, kënnen déi stëmmberechtegt Chef/tainen 
„Jo“ oder „Neen“ um Ziedel ukräizen oder si ginn ee wäissen Ziedel of. D’“Team“ ass gewielt, 
wa méi wéi d’Halschent vun dn gëltege Stëmmen „Jo-Stëmme“ sinn. Ee Stëmmziedel ass 
gëlteg, wa „Jo“ oder „Neen“ ugekräizt ass. 

3.5. Wa méi wéi een „Team“ hir Kandidatur stellen, kräizen déi stëmmberechtegt Chef/tainen 
d’Nimm vun engem „Team“ op dem Stëmmziedel un oder si ginn e wäissen Ziedel of. 

Gewielt ass dat „Team“, dat méi wéi d’Halschent vun de gëlltege Stëmme krut. Ee Stëmmziedel 
ass gëlteg, wann nëmmen een Team ugekräizt ass. 

3.6. Wa beim éischte Walgank keen „Team“ déi néideg Stëmmzuel erreecht huet, stellt de 
Walbüro eng Lëscht op vun deenen zwee „Teamen“, déi déi meescht Stëmme kruten. Wann 
„Teamen“ an der zweeter Positioun déiselwecht Stëmmenzuel hunn, gi se mat op d’Lëscht 
gesat. 

Ënner dësen „Team“ gëtt frësch gewielt (Ballotage). Déi stëmmberechtegt Chef/taine schreiwen 
d’Nimm vun engem „Team“ op de Stëmmziedel. 

3.7. Beim zweete Walgank zielt déi einfach Stëmmemajoritéit. Bei Stëmmegläichheet gëtt no 
der selwechter Prozedur frësch gewielt. 

3.8. D’Resultat vun der Wal gëtt an engem Rapport, deen de Walbüro opsetzt a ënnerschreift, 
festgehalen. 

D’Stëmmziedele ginn zerstéiert. 

D’Statuten an d’Reglementer fënns Du an der Chefbox um Site : lgs.lu ënner Infos. 

Wann Du Interessi hues mell Dech ! 


