
 

 

Mødelokaler (postadresse): 
Spejdergården 
Hjedsbækvej 7 
9530 Støvring 
Tlf: 9837 2556 
offentligpost@spejd.com 

Bestyrelsesformand: 
Hans Jørgen Schmidt 
Tlf:  9837 4566 
formand@spejd.com  

Gruppeleder: 
Lars Juul 
Tlf: 9837 1343 
gruppeleder@spejd.com 

Kasserer: 
Charlotte Vendelbjerg 
penge@spejd.com  

Sparekasse: 
Reg.: 9349 
Konto: 4577047370 

Referat fra bestyrelsesmøde 
  
Rammer 
  
Tid:  Onsdag d. 8/10 2016 - kl. 17:30 – 20:30 
Sted:  Spejdergården, Ovenpå!! 
Deltagere: Deltagere: Hans Jørgen, Birgitte, Lars, Henrik, Jørn, Ole og Helle. 
Formål:  Ekstraordinært bestyrelsesmøde for planlægning af ekstraordinært Grupperådsmøde 
Grundlag: Dagsorden 
Referent: Hans Jørgen 
  
Dagsorden 
 
1. Velkomst 
2. Ekstraordinært Grupperådsmøde – Indkaldelse og dagsordenspunkter: 

 Ændret kontingentindkrævning: metode, størrelse og frekvens 

 Udvidelse af bestyrelsens størrelse 

 Ny bestyrelsesformand 

 Kandidater til (en evt. udvidet) bestyrelse 

 Spejdernes Lejr 2017 

 Andre ting? 
3. Afrunding 
 
Referat 
 

Punkt Kommentar/beslutning To dos 

1. Velkommen   

2. Ekstraordinært 
Grupperådsmøde 

1. Valg af dirigent og referent 
Thomas Frisgaard og Helle Sørensen 
 
2. Kontingentmodel 
Megen debat frem og tilbage. 
Enighed om at foreslå: 
- halvårlig opkrævning, forudbetalt 
- mulighed for at kræve op via hj.side 
- ens kontingent for alle grene 600 kr. 
pr. halvår (100 kr. pr. måned) 
- Familiespejd dog 250 kr. pr. halvår 
- Afskaffelse af søskenderabat 
- mulighed for kontingentrabat til de 
spejdere, hvis forældre yder en aktiv 
indsats som hjælpere mv. efter aftale 
med Gruppelederen 

HJS spørger Thomas Frigaard (via 
Marie-Louise) om han vil være 
dirigent 
 
HJS laver udkast til indkaldelse inkl. 
dagsorden til Grupperådsmødet og 
sender udkastet rundt til 
kommentering og godkendelse i 
bestyrelsen, således at det kan 
udsendes til forældrene senest 3 
uger inden Grupperådsmødet 
afholdes. 
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3. Ny formand 
Efter lidt snak frem og tilbage blev der 
foretaget en intern om-konstituering. 
Ole Bertram Andersen indvilligede i at 
overtage formandstjansen, således at 
Grupperådet ikke skulle tage stilling til 
dette punkt. 
 

4. Udvidelse af bestyrelsens størrelse 
Enighed om, at dette ville være en 
fordel, og det blev besluttet at tage 
det med som dagsordenspunkt. 
Således lægges der op til, at der skal 
findes 2 nye bestyrelsesmedlemmer 
(et til erstatning af Hans Jørgen, der 
helt udtræder, og et ekstra medlem). 
Herudover 2 suppleanter. 
Ledergruppen sørger efterfølgende 
for internt at supplere antallet af 
ledere i bestyrelsen, så der atter er 
”lighed”. 
 
5. Udvalg 
Der skal i forbindelse med 
Grupperådsmødet opfordres til, at 
flere forældre melder sig til 
pengetrillerudvalg samt byggeudvalg. 
 
6. Spejdernes Lejr 2017 
Birgitte vil orientere om dette. I 
dagsordenen til Grupperådsmødet 
skal de væsentligste hovedpunkter 
fremgå. 
 

9. Afrunding HJS takkede alle for input. 
 

 

 


