
 

 

Grupperådsmøde 

hos Peder Bodil Spejderne 

 

Vi inviterer alle spejdere over 15 år, forældre og ledere til grupperådsmøde 

(generalforsamling) lørdag d. 22. februar kl. 10.00-12.00 i vores egen hytte på 

Ryttervej. 

 

Kom og hør hvad der har været af oplevelser i 2019, se billeder fra året som er gået, og bliv klogere på 

gruppens økonomi og aktivitetsplaner for 2020. Mødet er for store spejdere og voksne, og der bliver også 

mulighed for, at du kan give dit bud på, hvad vi kan gøre for at blive endnu bedre i 2020. 

Imens vi holder møde, vil der være tøndeslagning udenfor for spejdere (Frø - Hvideslægten) og søskende, så 

de må meget gerne komme udklædte, men stadig så de kan holde varmen. Det hele slutter af med fælles 

Tænkedags ceremoni (fejring af spejderbevægelsens grundlægger Robert Baden Powell og hans hustru 

Olave’s fødselsdage). Spejderne skal medbringe 2 kr. for hvert år de har været spejder og for det år vi er i 

gang med. 

 

 

Dagsorden 

 

1. valg af dirigent og referent. 

 

Majbrit Ingemann Hermansen vil gerne være dirigent 

Marianne Kullmann vil gerne være referent 

 

2. beretning fra bestyrelsen og ledergruppen med særlig fokus på, hvad gruppen har gjort for 

at fremme spejderarbejdets værdier og udvikling. 

 

3. fremlæggelse af årsregnskab for det foregående år til godkendelse. 

 

Budgettet og det reviderede regnskab ligger på hjemmesiden senest den 14.02. samme sted som denne 

indbydelse. 

 



4.behandling af indkomne forslag 

 

Indkomne forslag skal være formand Jonas Thaaning Steffensen i hænde senest den 7. februar. Mail 

j.thaaning@gmail.com 

 

Bestyrelsen vil høre om I ønsker vi fornyer børneattester hvert 2. år som reglerne er eller hvert år. 

 

5. væsentlige beslutninger om gruppens fremtid,  

herunder:  

 

a. forelæggelse af gruppens udviklingsplan med hovedindsatsområder for indeværende år  

 

Se udviklingsplan 

 

b. beslutninger i øvrigt om gruppens udvikling, spejderarbejde m.v. 

 

c. vedtagelse af budget for indeværende år, herunder fastsættelse af medlemskontingent 

 

Bestyrelsen vil høre om forældrene vil være med til at der sælges julekalendere og eller juletræer, for at 

tjene penge til aktiviteter og større dyre projekter. 

Bestyrelsen foreslår ikke at ændre på satserne 

. 

7. Fastsættelse af antallet af bestyrelsesmedlemmer under hensyntagen til § 14, stk. 5 

 

Bestyrelsen foreslår en model af 5 ikke-uniformerede, 3 uniformerede og 2 unge spejdere under 24 år 

 

valg til bestyrelsen af 

 

a. bestyrelsesformand –Jonas Thaaning Steffensen trækker sig. Margit Fog Andersen stiller op 

 

b. kasserer - Majbrit Ingemann Hermansen er på valg og genopstiller 

 

c. unge – Anna Guldbæk Arentsen er ikke på valg 

- Maria Lucia Asp Majgaard er ikke på valg 



 

d. ledere, herunder mindst en gruppeleder 

- Tina Buch Lenler er på valg og genopstiller 

- Tina Kromann Lund Jensen er på valg og genopstiller ikke. Tobias Hansen og Pia Hansen stiller begge 

op 

- Kia Lenler er ikke på valg 

 

e. forældre 

- Marianne Kullmann er ikke på valg 

- Jacob S. Christiansen er på valg og genopstiller ikke. Kim Ebbe Dambæk stiller op 

- Henri Christensen er på valg og genopstiller ikke, da sønnen er stoppet. René Tage Bentzen stiller op.  

 

f. suppleanter 

 

8. valg af gruppens to medlemmer af Korpsrådet 

 

Tina Buch Lenler opstiller 

 

9. valg af gruppens fem medlemmer af divisionsrådet. Mødet er den 18.04. kl. 12.00-17.00 

 

 

 

10. valg af revisor og evt. en revisorsuppleant. 

 

 Lars Westermann genopstiller til revisor 

 Tonie Brabrand genopstiller til revisorsuppleant 

 

 

 

13. eventuelt 

 

Bestyrelsen og ledelsen har snakket om hvor store krav/forventninger vi kan have til vores spejdere og til 

dels deres forældre. Kan vi risikere at jage dem ud af gruppen? 

 


