
Referat
Peder Skrams Gruppe, Grupperådsmøde 2022

Sted: Paradishytten, Paradisvejen 62, 8600 Silkeborg

8752 Østbirk

Søndag den 6. marts 2022, kl. 10.00 - 12.00

a.            Valg af dirigent og referent

Nisse vælges som dirigent

Pia vælges som referent

Mødet er rettidig indkaldt 22. dage før (frist 21. dage)

b.            Beretning fra bestyrelsen

Formændene Berit og Emma aflægger beretning

Se skriftlig beretning.

Spørgsmål til antal spejdere. Vi er dog optimistiske mht. at få flere medlemmer.

Spørgsmål til medlems- og medlemssystemet. DDS er gået selvstændig mht.
medlemsservice, og der er kommet ændringer.

Beretninger blev gennemgået

c.             Fremlæggelse af årsregnskab for det foregående år til godkendelse

Regnskabet blev gennemgået, og godkendt.

Budget for 2022 til gennemgået. Budget godkendt.

Fremadrettet skal der laves budget 2 år frem.

Kontingent forbliver uændret.

d.            Behandling af indkomne forslag

Der er ikke indkommet forslag.

e.            Væsentlige beslutninger om gruppens fremtid, herunder

1.      Forelæggelse af gruppens udviklingsplan med hovedindsatsområder



Vi har lavet en tilretning til den gældende udviklingsplan, men den skal have en
større gennemgang. Mogens gennemgår.

2.      Beslutninger i øvrigt om gruppens udvikling, spejderarbejde mv.

Forslag til arrangementer:

Fastelavns weekend forslag

Halloween

Vi skal blive bedre til at kommunikere til vores nye spejder-forældre, ude/inde,
påklædning, forklare vores ture bedre.

Forslag om at vi på hjemmesiden laver et fast punkt hvor vi forklarer årets faste
ture, og hvad de indeholder.

3.   Vedtagelse af budget for indeværende år, herunder fastsættelse af
medlemskontingent

Budget blev vedtaget

f.              Fastsættelse af antal bestyrelsesmedlemmer

Det vedtages at der skal være 10 medlemmer i bestyrelsen (formand, kasserer,
2 gruppeledere, 4 lederrepræsentanter, 1 ung i bestyrelsen og 1
forældrerepræsentant)

g.            Valg til bestyrelsen

1. bestyrelsesformand (2-årig post)

Berit Hjortshøj Ammitzbøll Nielsen vælges

2. kasserer (2-årig post)

Nanna Mehl Pedersen er ikke på valg

3. Ung i bestyrelsen (1-årig post) Katrine Hansen valgt

4. Ledere, herunder mindst én gruppeleder

Mogens Hede Jørgensen, gruppeleder

Katrine Hansen, gruppeleder

Mai-britt Bruun (mini/mikro)

Nisse (junior)



Rasmus (trop)

Mette Grove Andersen (familiespejd)

Grupperådet vedtager at Gruppelederne har stemmeret i bestyrelsen.

Grupperådet orienteres om at ovenstående ledere er i bestyrelsen.

Forældre (2-årig post)

Maiken Kajberg-Henningsen valgtes som repræsentant i bestyrelsen.

Suppleant: Tommy Lorentzen blev valgt

Valg af gruppens to medlemmer af korpsrådet (korpsets generalforsamling)

h.            (den ene skal tilstræbes at være ung mellem 15 og 24 år)

Mogens og Katrine vælges til korpsrådet

Valg af gruppens fem medlemmer til divisionsrådet (divisionens generalforsamling)

i.              (to skal tilstræbes at være unge mellem 15 og 24 år)

Divisionsråds mødet afholdes 3. april

Mogens Hede Jørgensen, Katrine Hansen, Berit Nielsen , Majbrit Bruun, Tommy
Lorentzen

Valg af revisor og evt.
revisorsuppleant j.

Bo Laursen  modtager genvalg.
Tommy Lorentzen revisor

suppleant

Forslag til 1. bestyrelsesmøde efter grupperådsmøde

Første møde for den nye bestyrelse 23. marts 2022, 20.00

k.



Eventuelt

Ingen punkter.

Østbirk den

__________________________________________________

Nisse Bak, Dirigent

___________________________________________________

Berit Hjortshøj Ammitzbøll Nielsen, Formand


