
DDS Søndermark Gruppe  

Referat fra Grupperådsmøde (generalforsamling) 22.2.22 kl. 18.45 – 19.30 

a) Valg af dirigent og referent: 

Ved klap og nik blev Mette Grønvold (Krølle) valgt til dirigent, Laura Thode Christensen (Sol) til referent. 

b) Beretning fra bestyrelsen, herunder 

i. en opfølgning på arbejdet med den gældende udviklingsplan: 

Bestyrelsen følger løbende op på arbejdet, og sætter nye tiltag i værk, når det er hensigtsmæssigt.  

 ii. en opfølgning på arbejdet med beslutninger, som rådsmødet tidligere har truffet: 

Intet at bemærke. 

c) Fremlæggelse af årsregnskab for 2021 til godkendelse: 

Jakob Lildholdt fremlagde på vegne af kasserer Ole Frej Alkilde (som var forhindret i mødedeltagelse) 

årsregnskabet, som blev godkendt. 

Jakob oplyser, at det endeligt godkendte regnskab offentliggøres på sondermark.dk når det er underskrevet 

og revisorpåtegnet. 

d) Fremlæggelse af budget for 2023 til godkendelse OG fremlæggelse af justeret budget for 2022 til 

godkendelse: 

Budgetter godkendes uden bemærkninger. 

e) Vedtagelse af kontingent for 2023: 

Kontingent holdes uændret på 550,- pr.  kvartal. 

f) Behandling af indkomne forslag: 

Ingen Indkomne forslag. 

g) Vedtagelse af udviklingsplan: 

Søndermarks gruppes udviklingsplan gælder til og med 2024 og er tilgængelig på sondermark.dk. 

h) Valg til bestyrelsen: 

Den afgående bestyrelses indstilling om 12 pladser til bestyrelsen vedtages. 

Følgende er valgt for en to-årig periode, idet bestyrelsesmedlemmer valgt i 2021 fortsætter til 2023: 

● John Valbøll 

● Nija Guldager-Løve 

● Pernille Fenger 

● Mette Grønvold (bestyrelsesformand) 

 

 



Følgende genopstiller og vælges for den kommende to-årige periode: 

• Kristoffer Kropp 

• Jakob Lildholdt 

• Anders Barlebo (Granorel) 

• Andrea Haastrup-Vang (Matka, ung i bestyrelsen) 

• Jonas Bolander (Asvin, ung i bestyrelsen) 

• Inge Poulsen (Hauska, gruppeleder) 

• Lene Alkjær (Tinde, leder) 

• Ole Frej Alkilde (kasserer) 
 

Følgende udgår af bestyrelsen med forsamlingens tak for indsatsen: 

● Julie Sjøholm  

● Niels Ravn  

● Thomas Abel Sandholdt 

Idet Søndermark Gruppe modtager kommunale tilskud på mere end 300.000 kr., er vi pålagt ekstern 

revision.  Bestyrelsens indstilling af Grant Thornton som revisor følges.  

 

i) Valg til Korpsråd: 

Følgende blev valgt som stemmeberettigede til Korpsrådsmødet 2022: 

● Hector Lange (Nestor) 

● Elias Lildholdt (Faru) 

j) Valg til Divisionsråd: 

Følgende blev valgt som stemmeberettigede til divisionsrådsmødet 2022: 

• Inge Poulsen (Hauska) 

• Mette Grønvold (Krølle) 

• Michael Vest Petersen (Mowi) 

• Hector Lange (Nestor) 

• Elias Lildholdt (Faru) 

k) Eventuelt  

Intet at bemærke. 

 

 

Tak for god ro og orden. /Sol 

 

 

_________________________     _______________________________   Dato:  

Dirigent                                              Referent 


