Indkaldelse til Grupperådsmøde
Tirsdag d. 19. februar 2019 kl. 17:30 – 19:00 i Hedehuset
Der indbydes hermed til årets grupperådsmøde i Brande Gruppe. Der vil være en status på sidste års aktiviteter
og information om fremtidige planer, samt gennemgang af gruppens regnskab og budgetforslag. Men ikke
mindst vil der være valg til bestyrelsen og i den forbindelse opfordres alle spejderforældre til at overveje, om de
vil give en hånd med i dette vigtige arbejde. Vi står i år over for en stor udskiftning i bestyrelsen, da 3 af de
nuværende bestyrelsesmedlemmer ikke længere har børn som er spejdere i Brande Gruppe. Derfor vil vi gerne
bede jer om at overveje om I kunne tænke jer at blive en del af bestyrelsesarbejdet i Brande Gruppe. Så mød
talstærkt op og vær med til at forme fremtiden for Brande Gruppe og det gode spejderarbejde.
Læs mere om bestyrelsesarbejdet på brandespejderne.dk under Information -> Bestyrelsen.

Bestyrelsen sammensætning i dag
Formand
Forældrerepræsentant
Forældrerepræsentant
Kasserer
Gruppeleder
Lederrepræsentant
Lederrepræsentant
Ung i styrelsen

Anette Hvidsten Larsen
Dorte Palmelund
Jan Sørensen
Gurli Koch
Kasper Moesgaard
Mark Jensen
Frederik Østergaard
Jasmin Hansen

Modtager ikke genvalg
Modtager ikke genvalg
Modtager ikke genvalg
Modtager genvalg
Vælges af lederne
Vælges af lederne
Vælges af lederne
Modtager genvalg

Forældresuppleant

Dorthe Ølsgaard

Modtager genvalg

Indkomne forslag
Forslag til behandling under dagsordenens punkt d fremsendes til formand@brandespejderne.dk senest 2 uger
før.

På www.brandespejderne.dk/grm2019 kan godkendt regnskab og eventuelt indkomne forslag hentes
senest 1 uge før.

Tilmelding
Imens grupperådsmødet står på, vil der blive afholdt fastelavn for spejderne og deres søskende ude i
bålpavillonen. Her skal der findes kattekonge og dronning, samt vil der være en lille præmie til bedst udklædte.
For at være sikre på at vi har slik, saftevand, kaffe og kage nok til alle, vil vi meget gerne have at I tilmelder jer til
grupperådsmødet, og fortæller hvor mange voksne og børn i kommer ud over spejderen. Tilmelding skal ske pr.
mail: formand@brandespejderne.dk
Med venlig hilsen
Bestyrelsen i Brande Gruppe

Dagsorden for det ordinære grupperådsmøde.
A. Valg af dirigent og referent.
B. beretning fra bestyrelsen og ledergruppen med særlig fokus på, hvad gruppen har gjort for at
fremme spejderarbejdets værdier og udvikling.
C.

fremlæggelse af årsregnskab for det foregående år til godkendelse.

D. behandling af indkomne forslag.
E.

F.

væsentlige beslutninger om gruppens fremtid, herunder:
1.

forelæggelse af gruppens udviklingsplan med hovedindsatsområder for indeværende år

2.

beslutninger i øvrigt om gruppens udvikling, spejderarbejde m.v.

3.

vedtagelse af budget for indeværende år, herunder fastsættelse af medlemskontingent

fastsættelse af antallet af bestyrelsesmedlem- mer under hensyntagen til § 14, stk. 5

G. valg til bestyrelsen, under hensyntagen til § 14, stk. 4, af:
1.

bestyrelsesformand

2.

kasserer

3.

unge

4.

ledere, herunder mindst en gruppeleder

5.

forældre

6.

evt. søkyndigt medlem jf. § 22, stk. 2

7.

suppleanter

H. valg af gruppens to medlemmer af Korpsrådet
I.

valg af gruppens fem medlemmer af divisionsrådet

J.

valg af revisor og evt. en revisorsuppleant.

K.

beretning fra større arrangementer tilknyttet gruppen, jf. § 50.

L.

eventuelt

Hvem har stemmeret og hvem kan stille op til bestyrelsen.

Alle medlemmer har stemme-og valgret uanset alder, dog kan medlemmer under 15 år
repræsenteres af forældre eller værge. Forældre til medlemmer over 15 år, har ikke længere
stemmeret.

