
§ 13. Dagsorden – grupperådsmøde 
 
Heidi byder velkommen.  
 

a. valg af dirigent, referent og stemmetællere. 
Dirigent: Mette Sloth Marcussen. Referent: Lena Paysen 
Dirigenten konstaterer, at grupperådsmødet er lovligt indkaldt inden for fristen. 
Valg af stemmetællere: Jacob Schmidt og Stig J. Skaarup. 

 
 
b. beretning fra bestyrelsen og ledergruppen med særlig fokus på, hvad gruppen har gjort for at 
fremme spejderarbejdets værdier og udvikling. 
Grenberetning er udsendt på nær to: Jacob fortæller at familiespejderne er i vækst. Fredag før 
vinterferien var der 3 nye 3-årige på prøve, som vil komme igen. Meldes de ind er Jacob oppe på 
10-12 stykker. De bruger tiden på de nye DDS-mærker og arbejder sig igennem 4-5 styks om året. 
Minierne: Gruppen er landet godt. De er 23 børn og arbejder med diverse mærker. 
Gruppelederne er taknemmelige for at være en del af vores fælles arbejde. Vi løfter forskelligt, 
men alle har vigtige roller i gruppen.  
Beretningerne kan godkendes af forsamlingen. 
 

c. fremlæggelse af årsregnskab for det foregående år til godkendelse. 
Poul gennemgår regnskabet. Revisor har godkendt regnskabet. Vi har et større overskud i år 
end sidste år. Der er hensættelser for hele gruppen, nogle for troppen og lidt for klanen, som 
bl.a. kommer på baggrunden af indtægter og donationer. Det er vigtigt ved aflevering af 
udlæg, at det noteres på bonnen hvilken gren det er, der har brugt pengene, da kassereren 
ellers har svært ved at fordele udgifterne på de enkelte grene. Pt. Er kassebeholdningen på ca. 
450.000.   
Alle grene har brugt mindre end de var budgetteret med. 
Grupperådet godkender regnskabet. 
Søren har købt en gave og vi takker Poul for hans store arbejde for gruppen igennem flere år. 

 
d. behandling af indkomne forslag. 
Ingen forslag er indkommet. 

 
e. væsentlige beslutninger om gruppens fremtid, herunder: 
 
1. forelæggelse af gruppens udviklingsplan med hovedindsatsområder for 
indeværende år. 
Vi har ingen egentlig udviklingsplan, men gruppen har det godt. Rimeligt status quo med spejdere 
og vi får løbende nye ledere. Hytten fylder meget i form af ekstra møder på rådhuset. Der er 
planer om noget voksenspejd uden børn – det kunne fx inddrage nogle af de gamle spejdere fra 
byen vi har haft gennem tiden.  Vi kunne også facilitere et fællesskab blandt nogle af de voksne 
omkring gruppen, som måske kunne få et fællesskab, som vi også kunne trække lidt på ved behov 
når vi skal lave større arrangementer.  
 



2. beslutninger i øvrigt om gruppens udvikling, spejderarbejde m.v. 
Intet at bemærke 
 
3. vedtagelse af budget for indeværende år, herunder fastsættelse af 
Medlemskontingent. 
Poul har indlagt et lidt større forventet forbrug i 2020 end der har været i 2019. Der har kun været 
to på Plankurser sidste år. Tager man på kursus som leder er der fuld dækning fra gruppen. I 
budgettet for næste år fastholder vi det nuværende kontingent og en pris for deltagelse i 
Gruppeturen på 250 kroner. 
Budgettet og medlemskontingentet godkendes af Grupperådet. 
 
f. fastsættelse af antallet af bestyrelsesmedlemmer under hensyntagen til § 14, stk. 5 
Vi ønsker at være lidt flere end vi er nu – nemlig gerne endnu en lederrepræsentant og en 
ungerepræsentant. 
 
g. valg til bestyrelsen af: 
 

1. bestyrelsesformand (ikke på valg)  
 
2. kasserer (Poul ønsker ikke at genopstille) 

Jeanette Schmidt opstiller som kasserer, og hun er valgt. 
 

3. unge (medlemmer som er fyldt 15, men ikke 24 år på valgtidspunktet) 
Kenny Rolsted Christensen stiller op, og er valgt. 
 

4. ledere, herunder mindst en gruppeleder (Lena er på valg og genopstiller). 
Lena Paysen er genvalgt.  
Grupperådet spørges om det er i orden at indsupplere en ekstra lederrepræsentant i årets 
løb, og det godkender forsamlingen. 

Derudover ønsker bestyrelsen endnu en leder til bestyrelsen. (Denne vælges så for 1 
år, således at begge ledere ikke er på valg samtidig) 

 
5. forældre (Mette er på valg og genopstiller) 

Mette Sloth Marcussen er genvalgt. 
 

6. suppleanter – vælges for år ad gangen. 
Ingen – evt. kan vi indsupplere i årets løb. 
 

h. valg af gruppens to medlemmer af Korpsrådet  
Søren Peter Mogensen og Henrik Jacobsen genopstiller. 
 
i.valg af gruppens fem medlemmer af Divisionsrådet 
Kenny Rolsted Christensen og Jesper Arestrup. 

 



j. valg af revisor og evt. en revisorsuppleant. 
Annette Israelsen stiller op og er valgt. 
 
k. beretning fra større arrangementer tilknyttet gruppen, jf. § 50. 
 
l. eventuelt 

Jacob har været til møde om den næste landslejr i Hedeland. Vigge fortalte om, hvordan de havde 
kørt SL2017, og at de nu havde 60 spejdere på venteliste pga. velafviklet lejr. 

7 grupper ud af 14 mulige fra de tre kommuner omkring Hedeland mødte frem. Der er ikke sat 
dato og tema på endnu. Kun lejrcheferne er fundet. Der er lige nu ikke noget at arbejde videre 
med, da der ikke er taget nogle beslutninger. 

To temaer var oppe at vende: 

 Lave en nulløsnings-klima-lejr 
 Frivillighed som tema 

 


