Svend Grate Gruppe
Det Danske Spejderkorps
Indkaldelse til Grupperådsmøde/Generalforsamling
Mandag 11. feb. 2019 kl. 18.00-19.30, spejderhuset
Spejdergruppens øverste myndighed er Grupperådet, som består af alle spejderforældre og spejdere
der er fyldt 15 år, samt bestyrelsen.
Dagsorden for Grupperådsmødet

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Indledning (velkommen, dirigent, referent)
Årets gang i Svend Grate Gruppe (gruppelederens beretning, lidt nyt fra spejderne)
Fremtiden for Svend Grate Gruppe (udviklingsplan, modtagne forslag)
Regnskab 2018, budget 2019 og kontingent
Valg til bestyrelsen og revisor (se listen herunder)
Eventuelt og afslutning

Her er den bestyrelse og revisor vi foreslår valgt for 2019:
Formand: Kaspar Nielsen (forælder til Kimber-spejder) (på valg)
Forældrerepræsentant: Søren Thousig (forælder til Mikro-spejder) (NY: på valg)
Gruppeleder: Kasper Almholt (vælges af lederne)
Kasserer: Helga Sommerlund Hansen (på valg)
Lederrepræsentant: Johnny Orlyk Pedersen, tropsleder (på valg)
Gruppehjælper: Conni Anby, kontingentansvarlig (på valg)
Gruppehjælper: Horst Hansen, hytteansvarlig (på valg)
Gruppehjælper: Grethe Møller Jensen, (ej på valg)
Ung i bestyrelsen (15-23-årig spejder): vi forventer ikke at vælge nogen
Revisor: Anne Sørensen (på valg) [Revisor er ikke medlem af bestyrelsen]
………Desuden er der valg til gruppens medlemmer af korpsrådet og divisionsrådet……..
………Der er 2-årige valgperioder til de fleste poster, derfor er alle ikke på valg…………
BEMÆRK: Vi har fundet de nødvendige kandidater til bestyrelsen, så det bliver et afslappet
valg . Vi søger forældre, som vil være suppleant og du må gerne stille op på selve mødet .
Vi håber at se jer alle til Grupperådsmødet.
Tilmelding ikke nødvendigt

Kaspar Nielsen, formand for Svend Grate Gruppe
og Kasper Almholt, gruppeleder

Det med småt: Forslag til behandling på mødet senest 28. januar til formand@svendgrate.dk.
Regnskab for 2018, budget for 2019, samt indkomne forslag sendes ud senest 4. feb. og uddeles også
på mødet. Referatet fra mødet offentliggøres på www.svendgrate.dk. Øvrige bestemmelser for
grupperådet og grupperådsmødet kan læses i korpsets love, der findes på www.dds.dk.

