
Referat af Grupperådsmødet  

 

Lars byder velkommen til grupperådet og giver ordet til Martin Duus, som er blevet foreslået som 

dirigent på vegne af gruppen.  

 

a. Valg af dirigent og referent. Duus er valgt som dirigent.  

Duus informerer om hvordan det virtuelle møde foregår ift. hvordan vi skal bruge Zoom under 

mødet.  

Duus foreslår Stephanie som referent. Det er vedtaget.   

Duus fortæller at mødet er indkaldt rettidigt og vi har fået dispensation til at afholde mødet på et 

andet tidspunkt end den 15/4 som var den oprindelige dato. Divisionen gav tilladelse til dette den 

23/3 2021 og vi har også fået dispensation til at holde mødet digitalt.  

Duus erklærer grupperådet for lovligt indkaldt.  

b. Beretning fra bestyrelsen og ledergruppen – (se vedhæftet årsberetning)  

Beretning fra bestyrelsen (Lars): Der er ikke sket så meget sidste år grundet Corona, men vi nåede 

at afholde en bestyrelsesweekend i starten af året og så var vi med til at planlægge årets store 

sommerlejr.  

Beretning fra ledergruppen (Stephanie): Henviser til den tilsendte årsberetning som blev sendt 

sammen med indkaldelsen. Denne bliver også lagt ud på hjemmesiden.  

Beretningen er taget til efterretning.  

c. Fremlæggelse af årsregnskab for det foregående år til godkendelse. Kirsten fortæller at 

regnskabet ligger på hjemmesiden under bestyrelses siden. Kirsten fremhæver at vi har fået 

250.000kr. i fonde, som har gjort vi kunne få nye vinduer og døre til hytterne på grunden.  

Regnskabet er godkendt fra forsamlingen.   

d. Behandling af indkomne forslag. Der er ikke kommet nogen forslag til Lars.  

e. Væsentlige beslutninger om gruppens fremtid, herunder: 

1) forelæggelse af gruppens udviklingsplan med hovedindsatsområder for indeværende år 

Duus fortæller at udviklingsplanen vi har lige nu, er med fokus på at komme på benene efter 

Corona og genfinde de værdier og rød tråd som vi tidligere har arbejdet efter.  

Forsamlingen godkender udviklingens planen.  

2) beslutninger i øvrigt om gruppens udvikling, spejderarbejde mv. Og Duus informerer at der 

ikke er nogen yderligere beslutninger og derfor gør vi ikke noget her nu.  

3) vedtagelse af budget for indeværende år, herunder fastsættelse af medlemskontingent. 

Kirsten fortæller at vores budget er det samme som for 2020. Fastholdelse af 

medlemskontingent som vi har nu. Vi regner med de samme beløb som tilskud, som 

tidligere.  

Forsamlingen godkender budgettet og også kontingentet ift. det beløb vi tidligere har betalt. 

1200 kr. pr halv år er godkendt.  

f. Fastsættelse af antallet af bestyrelsesmedlemmer. Vi indstiller til at vi har 11 personer til 

bestyrelsen.  

Dette er vedtaget.  

g. Valg til bestyrelsen af:  

1) bestyrelsesformand og næstformand – vi skal finde en ny formand og hvis vi ikke finder 

nogen, så skal vi indkalde til extra ordinært møde. Mødet skal holdes om mindst 3 uger og 

max 6 uger.  

Der er ikke nogen der har meldt sig og derfor så skal vi holde et ekstraordinært møde.  

2) kasserer – Kirsten er ikke på valg  

3) unge –Jonathan de Linde er ikke på valg  



Line fra Klanen spørger hvad det indebærer og Duus fortæller hvad det indebærer.  

Line har sagt hun gerne vil være ung i bestyrelsen.  

Lomja fra Spirerne vil gerne tænke over om hun vil være ung i bestyrelsen. Forsamlingen 

godkender Line og holder en plads til Lomja hvis hun gerne vil være i bestyrelsen.   

4) ledere, herunder mindst en gruppeleder Sille og Christoffer, Lars er blevet valgt som 

gruppelederen i denne kategori  

5) Forældre som ikke er på valg: Søren Bak-Jensen og Søren Vand  

På valg er: Mads Laybourn, Stine Sund Hald og Jonna Lohmer blev alle valgt for 2 år siden 

og er derfor på valg i år, men har ikke givet udtryk for de vil trække sig.  

Alle er genvalgt.  

Har trukket sig: Jonas og Nadia – vi mangler derfor 2 nye forældre – Duus foreslår at vi 

holder pladserne åbne, så der også er 2 der kan blive valgt på det extra 

ordinærgeneralforsamlingen.  

6) Suppleanter droppet sidste år 

h. Valg af gruppeleder – Patrik og Lars 

Forsamlingen har godkendt Patrik og Lars som nye gruppeledere i gruppen.  

i.  Valg af gruppens to medlemmer af Korpsrådet – Thea og Line fra klanen er valgt.  

j.  Valg af gruppens fem medlemmer af Divisionsrådet Kirsten, Kasper, Thea, Jonathan, Jesper er 

valgt af forsamlingen og mødet er den 19. maj 2021.   

k. Valg af revisor og evt. en revisorsuppleant Lene Kristensen vil gerne stille op igen og er valgt af 

forsamlingen.  

l. Beretning fra større arrangementer tilknyttet gruppen – Vi har ikke sådan et arrangement og 

springer derfor dette punkt over.  

m. Eventuelt. Christian fra Division fortæller lidt om de forskellige aktiviteter i Divisionen. 

Christian takker lederne og bestyrelsen for indsatsen i 6.-7. Sundby specielt under Corona, men 

også generelt.  

Duus takker af for denne gang og informerer at der vil blive indkaldt til et ekstraordinært grupperåd 

hvor der skal vælges en ny formand og evt. nogle forældre til bestyrelsen.  

Duus takker for god ro og orden og giver ordet til Lars.  

Lars takker forsamlingen for deres deltagelse og informerer at han selvfølgelige vil bakke op om 

den nye kommende formand og overleverer det der skal overleveres og beder forsamlingen om at 

tænke over hvis de kender nogen der kunne være en god formand, så lad os tage en snak om dette 

😊 

 


