
Dagsorden for ordinære grupperådsmøder 

Alle gruppens medlemmer indkaldes til ordinært grupperådsmøde (generalforsamling) 

den 08/02-2022 kl. 18.30 

Mødet afholdes i hytten på adressen: Vandværksvej 12 

 

Dagsorden jf. Det Danske Spejderkorps’ vedtægter § 64 

1. Valg af dirigent og referent 
a. Formanden foreslår Jeppe som dirigent  

i. Grupperådet godkender Jeppe som dirigent 
b. Formanden foreslår Manja som referent 

i. Grupperådet godkender Manja som referent 
c. Grupperådet er indkaldt 18. januar, dermed er grupperådet lovligt indkaldt. 

 
2. Fremlæggelse af bestyrelsens beretning  

– herunder opfølgning på arbejdet med den gældende udviklingsplan samt opfølgning på det 
arbejde, som bestyrelsen har udført på baggrund af rådsmødets tidligere beslutninger. 

a. Beretningen findes på hjemmesiden.  
b. Beretningen godkendes af grupperådet 

 
3. Fremlæggelse og godkendelse af årsregnskabet for 2021  

a. Årsregnskabet findes på hjemmesiden 
b. Grupperådet godkender regnskabet for 2021 

 
4. Fremlæggelse og godkendelse af justeret budget for indeværende år 

a. En af de store ting i budgettet i 2022 er Spejdernes Lejr 2022. Bestyrelsen har valgt 
at gruppen dækker 1250 kroner af deltagerprisen for vores spejdere.  

b. Spørgsmål: lokaleleje er sat lavt, er dette fordi det hører ind under Spejdernes Lejr 
2022?  

i. Svar: Ja  
c. Grupperådet godkender budgetter for 2022 

 
5. Fremlæggelse og godkendelse af budget for 2023   

a. Efter de nye vedtægter, vedtaget i november 2021, skal der fremlægges et budget 
for både det indeværende og det kommende år.  

b. Grupperådet godkender budgettet for 2023 

 
6. Vedtagelse af kontingent for det kommende år 2023  

a. Bestyrelsen foreslår at kontingentet stiger med 50 kroner  
b. Grupperådet godkender at kontigentet i 2023 stiger med 50 kroner. Hvis der er 

behov for en yderligere stigning, behandles dette til et fremtidigt grupperådsmøde 

 
7. Behandling af indkomne forslag 

a. Der er ingen indkommende forslag 
 



 

 
8. Fastsættelse af antal pladser i bestyrelsen. 

a. Bestyrelsen foreslår en bestyrelse på 13 medlemmer, fordelt på 4 
forældrerepræsentanter, 4 ledere, 4 unge og en kasserer.  

b. Grupperådet godkender 13 i bestyrelsen  
 

 
9. Valg til bestyrelsen (gælder for en toårig periode) 

Valg af formand- Mette modtager ikke genvalg, bestyrelsen foreslår Jeppe Gejr  
Valg af kasserer- Rune modtager genvalg 
Valg af 4 medlemmer- Jeppe modtager genvalg som forældre i bestyrelsen, Rasmus 
modtager ikke genvalg. Bestyrelsen foreslår Laura, som ung i bestyrelsen. Karen og Erik 
modtager genvalg som ledere i bestyrelsen 

a. Grupperådet vælger Jeppe Gejr som formand for bestyrelsen. 
b. Grupperådet vælger Rune Kristiansen som kasserer. 
c. Grupperådet vælger Laura som ung i styrelsen. 
d. Grupperådet vælger Karen og Erik som ledere i styrelsen.  
e. Der skal vælges en forælder til bestyrelsen   

i.  Tanja Trachsel stiller op 
ii. Grupperådet vælger Tanja Trachsel som forældrerepræsentant  

 

 
10. Valg af revisor og evt. revisorsuppleant (gælder for en etårig periode) 

a. Bestyrelsen foreslår Lene Søndergård 
b. Grupperådet vælger Lene som gruppens revisor 
c. Grupperådet vælger Mette Wieck-Nordahn som revisorsuppleant  

 
 

11. Valg af fem stemmeberettigede til divisionsrådsmødet 23. april (gælder for en etårig 
periode) 

a. Karen, Jeppe, Viggo, Laura og Claus stiller op stemmeberettigede til 
divisonsrådsmødet 

b. Grupperådet vælger Karen, Jeppe, Viggo, Laura og Claus til stemmeberettigede til 
divisonsrådsmødet  
 

12. Valg af to stemmeberettigede til korpsrådsmødet (gælder for en etårig periode) 

a. Viggo og Manja stiller op som stemmeberettigede til korpsrådsmødet  
b. Grupperådet vælger Viggo og Manja som stemmeberettigede til korpsrådsmødet  

 
13. Eventuelt 

a. Vi skal gøres os mere synlige i bybilledet. Dette kan være via besøg på skole, deling 
af Facebook opslag, opsætning af plakater på skoler i området 

b. Kommunen vil gerne have sat en kæde op nede ved vejen. Begrundelsen er at der 
bliver kørt med biler på højene. Samt at der bliver kørt stærkt på Vandværksvej.  



i. Dette er ikke noget vi har oplevet i vores dagligdag.  
ii. Der kommer ikke en kæde lige foreløbigt, men de kan ikke love at den om 

den kommer.  
iii. Vi henstiller til at der bliver kørt pænt på vejen og taget hensyn til at det er 

en stille villavej.  
c. Spejdernes Lejr 

i. Sommerlejr for junior og op er fra 23. til 31. juli 
ii. Sommerlejr for mini er fra 26. til 31. juli.  

d. Der er nogle børn som har svært ved at sove ude, uden forældre/ledere. Derfor vil 
det være dejligt med noget sove væk hjemme fra træning. Dette vil lederne arbejde 
videre med.  

e. Gruppe arrangementer i løbet af foråret og forsommeren.  
i. Gruppetur 1-3. april for hele gruppen 

ii. Samrådstur 20-22 maj for alle over 11 år 
iii. Junior Griflejr 20-22 maj 
iv. Mini Fønix 11-12 juni 

 

Jeppe Gejr (Mar 1, 2022 19:36 GMT+1)
Jeppe Gejr

Mette Wieck-Nordahn (Mar 2, 2022 07:08 GMT+1)
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