
 

Grupperådsmøde (Generalforsamling) 
 

Indbydelse til Grupperådsmøde for Hjortespring Gruppe, 
Det Danske Spejderkorps onsdag d. 21 februar kl 18, i 
”foreningshuset” Gammel Klausdalsbrovej 436 
 
Vi har i år valgt at afholde Grupperådsmødet samtidig med afholdelse af fastelavn (se separat 

arrangement). På mødet skal der udover godkendelse af regnskab og budget også vælges 

bestyrelsesmedlemmer blandt forældre, ledere og de unge medlemmer.  

Der er i år behov for at få valgt et par ekstra suppleanter. Er det noget for dig, er du velkommen til 

inden mødet at tage kontakt undertegnde, en leder eller en anden fra bestyrelsen for at høre 

nærmere. Forslag der ønskes behandlet på grupperådsmødet bedes sendt til Jens2Ole@hotmail.com 

senest 1 uge før mødet. 

 

Den fulde invitation, dagsorden og regnskab kan hentes i kalenderen for onsdag den 21. februar 

senest 3 uger før mødets afholdelse på hjemmeside under Om Gruppen / Bestyrelsen.  

 

På bestyrelsens vegne 

Jens Ole Madsen, Tlf  31 95 25 35 

 

Har du lyst til at være med i 

bestyrelsen? 

 

Bestyrelsen holder møde ca. 4 gange om året. Vi 

forventer i løbet af det næste år at komme igang med 

hyttebyggeriet, så der bliver behov for ekstra krafter 

til at støtte op om dette og de øvrige aktiviteter hvor 

bestyrelsen sammen med forældre klanen er 

involveret. Vi vil derfor gerne udvide bestyrelsen 

med ekstra suppleanter der kan være bindeled 

mellem forskellige udvalg og bestyrelsen. Fokus 

områder og udvalg vil blive fastlagt på det første 

bestyrelsesmøde. 

 

 

 

Dagsorden ifølge korpsets regler: 

a. valg af dirigent og referent. 

b. beretning fra bestyrelsen og ledergruppen medsærlig fokus på, hvad 

gruppen har gjort for at fremme spejderarbejdets værdier og udvikling. 

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

d. behandling af indkomne forslag. 

e. væsentlige beslutninger om gruppens fremtid,herunder: 

f. fastsættelse af antallet af bestyrelsesmedlemmerunder hensyntagen til 

§ 14, stk. 5 

g. valg til bestyrelsen 

h. valg af gruppens to medlemmer af Korpsrådet 

i. valg af gruppens fem medlemmer af divisionsrådet 

j. valg af revisor og evt. en revisorsuppleant. 

k. beretning fra større arrangementer tilknyttet gruppen, jf. § 50. 

l. eventuelt 
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