Grupperådsmøde og hygge
Tirsdag den 26. februar 2019 kl. 17.30-19.30
Grupperådsmødet i 12. Århus er for alle forældre, ledere og spejdere i
gruppen.
Et grupperådsmøde er en generalforsamling, hvor vi ser tilbage på året der
er gået, og hvor vi også ser frem imod det nye år.
Vi håber at I møder op og støtter op om jeres børns spejdergruppe, og det
frivillige arbejde, vi laver her. Grupperådsmødet er en del af Det Danske
Spejderkorps’ vedtægter, og det er meget vigtigt for os at få jeres input og
opbakning.
På mødet skal der også vælges medlemmer til bestyrelsen og til forskellige
andre ting, men det at deltage i mødet betyder ikke, at man bliver tvunget
til at melde sig til noget.
Dagsordenen for mødet kan I se på bagsiden af sedlen her.
Mens mødet afholdes for de voksne, vil vores ældste spejdere lave noget spændende for de yngre
spejdere og søskende. Det er endnu ikke helt fastlagt hvordan det bliver, så spejderne skal
medbringe tøj til at være både ude og inde.
Det er gratis at deltage, men vi forventer at alle de spejdere, der deltager, også har en eller flere
voksne med.
Tilmelding skal ske senest torsdag den 21. februar, så vi kan nå at købe ind til dagen.
OBS: Mikro- og minispejdere skal også tilmelde sig (af hensyn til planlægning og indkøb).
I tilmelder jer enten ved at udfylde den elektroniske tilmelding som I får tilsendt e-mail om, eller
ved at skrive jer på den tilmeldingsseddel, der hænger i spejderlokalerne.
HUSK at læse gruppens udviklingsplan, årsberetninger, regnskab og budget, som I får fået tilsendt
elektronisk.

VI GLÆDER OS TIL AT SE JER!

Dagsorden for grupperådsmødet
a.
b.
c.
d.
e.

f.
g.

h.
i.
j.
k.

valg af dirigent og referent
beretning fra bestyrelsen og ledergruppen
fremlæggelse af årsregnskab for det foregående år til godkendelse
behandling af indkomne forslag
væsentlige beslutninger om gruppens fremtid, herunder:
1. forelæggelse af gruppens udviklingsplan med hovedindsatsområder for
indeværende år
2. vedtagelse af budget for indeværende år, herunder fastsættelse af
medlemskontingent
fastsættelse af antallet af bestyrelsesmedlemmer
valg til bestyrelsen af:
1. bestyrelsesformand (der skal vælges i år)
2. kasserer (er ikke på valg i år)
3. unge (tropsspejdere eller klanspejdere, 15-24 år)
4. ledere, herunder mindst en gruppeleder (der skal muligvis vælges i år)
5. forældre (der skal vælges nye i år)
6. suppleanter (der skal vælges nye i år)
valg af gruppens to medlemmer af korpsrådet (spejderledere eller spejdere over 15 år)
valg af gruppens fem medlemmer af divisionsrådet (primært spejderledere)
valg af revisor og eventuelt en revisorsuppleant (der skal vælges hvert år)
eventuelt

