
Referat fra ordinært grupperådsmåde den 1. marts 2017

Punkt Referat
1. Valg af dirigent og referent Thomas Frisgaard valgt som dirigent. Ole Andersen valgt

som referent. 

Dirigenten bemærkede at grupperådsmødet var indkaldt
rettidigt og overholdt vedtægterne vedrørende 
afholdelse af grupperådsmøde.

2. Kort beretning fra bestyrelse og
ledergruppen

Bestyrelsen ved formanden (Ole) afgav en kort status for
året der var gået. Det generelle er, at det går godt i 
gruppen. Flere spejdere og flere ledere/hjælpere. Ledere
udvikles kompetencemæssigt og spejderarbejdet 
foregår i tråd med principperne for godt spejderarbejde. 

Ledergruppen ved gruppeleder (Birgitte) afgav en 
længere status for året der var gået. Vedlagt.

Beretningerne blev taget til efterretning.
3. Kort fremlæggelse af 
årsregnskab 2016 og status for 
det foregående år til godkendelse.

Økonomien i gruppen er god. 
Regnskab for 2016 blev godkendt (vedlagt).

4. Budget 2017 samt 
kontingentfastsættelse til 
godkendelse. 

Efter en dialog om budget 2017 blev det godkendt 
(vedlagt).

Bestyrelsen foreslår uændret kontingent: Mikro, mini, 
junior, trop og klan 600 kr. pr. halvår. Familiespejd 250 
kr. pr. halvår. Kontingent er forudbetalt. Kontingent 
godkendt.

5. Behandling af evt. indkomne 
forslag.

Ingen forslag indkommet.

6. Væsentlige beslutninger om 
gruppens fremtid, herunder:
a. Gruppens udvikling – 
”Udviklingsplan 2017-2018”
b. Fremlæggelse af planer for 
indeværende år.

Det blev orienteret om, at den nye bestyrelse drøfter og 
udarbejder udviklingsplan for 2017. Der blev kort 
orienteret om, at planerne for indeværende år – 
herunder f.eks. etablering af bedre varme og isolering i 
spejderhytten, bålhytte og spejdernes lejr. 
Orienteringerne blev taget til efterretning.

7. Fastsættelse af antallet af 
bestyrelsesmedlemmer. 

Bestyrelsen anbefaler følgende sammensætning af den 
kommende bestyrelse: Formand, kasserer, 3 forældre, 2 
unge (15-23 år) og 3 ledere (herunder gruppeleder). I alt
10 personer. Forslag godkendt.

8. Valg til bestyrelsen (valgene 
gælder en to årig periode)
a. Formand (Ole) er ikke på valg i 
år
b. Kasserer (Charlotte) er ikke på 
valg i år
c. 2 unge (Rikke og Louise) ikke 
på valg i år
d. 3 forældre (Helle, Jørn og Marie 
Louise). Jørn på valg og 
genopstiller.
e. 3 ledere i alt (herunder 
gruppeleder Birgitte). Ledere 

Jørn genvalgt.

Anna Bundgaard Andersen og Anette Damgaard Nielsen 
blev valgt som suppleanter.

Mødelokaler (postadresse):
Spejdergården
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Ole Bertram Andersen
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Kasserer:
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Sparekasse:
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konstituerer sig selv 
efterfølgende.
f. Evt. valg af 2 
forældresuppleanter.
9. Valg af revisor (valg gælder 
etårig periode). Der foreslås Poul 
Erik Jensen (ligesom øvrige år).

Poul Erik Jensen valgt.

10. Eventuelt
Referent godkendt af dirigent Thomas Frisgaard og referent Ole Andersen den 1. marts 2017.
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