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Ebbe Skjalmssøn Gruppe 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Indkaldelse til 

 

Grupperådsmøde 
 
 
 
 

Tirsdag d. 25. februar 2020 
kl. 19.00 – 21.30 

på Liselund, Ganløse 



Kære spejdere og forældre. 
 

Grupperådsmødet er spejderforeningens ”generalforsamling”. Her har du og din familie 
mulighed for at være medbestemmende på foreningens sammensætning, og samtidig få et 
par hyggelige timer med andre forældre og spejdere. 
 
Det er også en god mulighed for at I som forældre kan høre om hvad vi gerne vil med 
spejderarbejdet med jeres børn, og I kan stille spørgsmål og komme med forslag til nye 
aktiviteter mv. 
 
 
Programmet ser således ud: 
 

 kl. 19.00 afholdes grupperådsmødet for forældre, ledere samt unge spejdere (15 år 
og opefter). 

 
 

 Kl. ca. 21.30 afsluttes mødet. 
 
 

  



Dagsorden: 
 
a Valg af dirigent og referent 
 
 Bestyrelsen foreslår: 
 Søren Larsen (Divisionens repræsentant) som dirigent 
 Arne Raaschou som referent 
  
b Beretning fra bestyrelsen og ledergruppen 
 
c. Fremlæggelse af regnskab og status for 2019 til godkendelse (vedlagt) 
 
d. Behandling af indkomne forslag  
 (Forslag sendes til bestyrelsesformanden inden 15. feb. 2020)  
          Bestyrelsen foreslår, at det vedtages på grupperådsmødet at: 
         Forældre deltager med mindst 1 arbejdsdag pr. år. pr. barn til at drive Ebbe Skjalmssøn. 
         Opgaver fastlægges af ledelsen/bestyrelsen – dialogen med forældrene tages i de           
         enkelte grene 
         Grenlederne følger op hvert 1⁄2 år. 
         Opgaver kan være, men er ikke begrænset til: 
         o Deltagelse på evt. arbejdsdage 
         o Deltage som hjælper på løb eller til møder, f.eks. postmandskab, madhold, transport  
            med mere 
         o Praktiske opgaver i løbet af året, f.eks. skaffe/save/kløve brænde, grøn pleje, rengøring 
         o Deltage i pengeskabende aktiviteter som f.eks. Juletræssalg, Julekalendersalg, salg af 
            lillebrorlodder , Ganløse by Night og kræmmermarkedet.     
 
e1. Forelæggelse af gruppens udviklingsplan med hovedindsatsområder for indeværende år 

(vedlagt). 
 
e2. Beslutninger i øvrigt om gruppens udvikling, spejderarbejde m.v. 
 
e3. Vedtagelse af budget samt kontingent 2020 (vedlagt) 
 
f. Fastsættelse af antal bestyrelsesmedlemmer 
 I 2004 vedtaget, at bestyrelsen består af 3 forældre, 3 unge og 3 ledere 
  
g1. Valg af formand, kasserer og menige forældre til bestyrelsen (2 år): 
 
 På valg er: 
 
 Ole Kastberg Nielsen, kasserer, genopstiller ikke 
          Sonny Andersen, Gruppebestyrelsesformand, genopstiller 
  
  
 
g2. Valg af unge til bestyrelsen (2 år): 
 
 Maja Vestergaard ønsker at udtræde 
  



  
 

 
    g3. Valg af ledere til bestyrelsen (2 år) 
 

 Bestyrelsen indstiller: 
  
 

 
g4. Evt. valg af suppleanter (1 år) 

 Ole Dalskov – modtager genvalg 
  
  h. Valg af 2 medlemmer til Korpsrådet (1 år): 
 
 Bestyrelsen indstiller: 
  
 Sofie Hedegaard Andersen 
 
  i. Valg af 5 medlemmer til Divisionsrådet (1 år). 
 
 Bestyrelsen indstiller: 
 Forældrerepræsentant 
 Ung eller lederrepræsentant 
  
  
 
  j. Valg af revisor og revisorsuppleant (1 år): 
 
 Bestyrelsen indstiller: 
 Rune Jensen (1 år) 
 Steen Andersen (1 år) 
 
  k. Beretning fra større arrangementer 
 
  m. Eventuelt 
 
 
På bestyrelsens vegne 
 
Sonny Andersen, bestyrelsesformand 
02. februar 2020. 
 

 


