Det Danske Spejderkorps Søndermark Gruppe
REFERAT af Grupperådsmøde i hytten tirsdag den 25.2. 2020 kl. 17.30 – 19.30
Gruppens årlige generalforsamling, grupperådsmødet, afholdes den 25.2. Forældre til spejdere under 15, spejdere fra 15
og derover, ledere og bestyrelsesmedlemmer inviteres til at deltage i mødet, hvor planerne for det kommende år
præsenteres sammen med budget, og beretninger, regnskab m.m. fremlægges. Yderligere foretages valg til gruppens
bestyrelse. Mødet tilrettelægges interaktivt, så man går rundt og får et indtryk af mange forskellige dele af gruppens
arbejde, og medens forældrene er aktive her, har troppens spejdere arrangeret aktiviteter for mikroer, minier og
juniorer. Mødet foregår i høj grad udendørs, så varmt tøj og solidt fodtøj anbefales.
Den officielle dagsorden følger nedenfor; men tilgangen vil denne aften være lidt mindre formel.
1.
2.
3.
4.

5.

Valg af dirigent: Mette Grønvold og referent: Pernille Helms.
Beretning fra bestyrelsen og ledergruppen med særlig fokus på, hvad gruppen har gjort for at fremme
spejderarbejdets værdier og udvikling. Godkendt
Fremlæggelse af årsregnskab for 2019 til godkendelse. Godkendt
Behandling af indkomne forslag. Evt. forslag skal være bestyrelsesformand Mette Grønvold
(mette.gronvold@gmail.com) i hænde senest tirsdag den 11.2.20
Der er ikke modtaget forslag forud for mødet
Væsentlige beslutninger om gruppens fremtid, herunder:
a) Forelæggelse af gruppens udviklingsplan med hovedindsatsområder for perioden 2020/21
Godkendt
b) Beslutninger i øvrigt om gruppens udvikling, spejderarbejde m.v. Godkendt
c) Vedtagelse af budget for 2020, herunder fastsættelse af medlemskontingent.
Godkendt med fastholdelse af kontingent som i 2019

6. Valg til bestyrelsen af:
a.
b.
c.
d.
e.
f.

Bestyrelsesformand Mette Grønvold (Krølle) er ikke på valg
Kasserer Ole Frej Alkilde er villig til genvalg Valgt
Unge (15- 24) Andrea Haastrup Vang og Julie Sjøholm er villige til genvalg Valgt
Ledere, herunder mindst en gruppeleder Inge Poulsen og Niels Ravn
Forældre: Jakob Lildholdt er villig til genvalg. Valgt + Kristoffer Kropp
Pernille Fenger, Pernille Helms og Thomas Sandholdt er ikke på valg

7. Valg af gruppens to medlemmer af Korpsrådet.
Korpsrådet er DDS øverste myndighed (DDS generalforsamling) og mødes en gang årligt, i år 13.15.11. i LEGOLAND – Mikkel Vraa Heldbo og Hector Lange
8. Valg af gruppens fem medlemmer af divisionsrådet, som mødes i år 1.4.
Mette Grønvold og Inge Poulsen, Pernille Fenger, Hector Lange, Julie Sjøholm
9. Valg af revisor Bestyrelsen foreslår genvalg af Grant Thornton Godkendt
10. Eventuelt En forælder takkede lederne for deres store arbejde for spejderne
Dirigent: Mette L. Grønvold

Referent: Pernille Helms

