26. januar 2020

Grupperådsmøde 1. Kong Volmer Gruppe

Invitation til Grupperådsmøde
Kære forældre og spejdere
Der er mange måder at støtte arbejdet i gruppen på. En af dem er at møde til det
årlige grupperådsmøde der er gruppens generalforsamling.
Vi håber derfor til at forældre og spejdere deltager i mødet hvor vi dels beretter om
året der er gået og om året der kommer, men også gerne har en dialog om vores
arbejde i gruppen.

I år afholdes mødet:
Onsdag 19. februar 2020 kl. 1800 - 2100

i gruppens hytte på Karolinegangen 11b, 4760 Vordingborg
Gruppen er efter mødet vært ved en let anretning lavet af vores
seniorspejdere

”Klan Udtrådte Støvler”

Dagsorden
Kong Volmer Gruppes grupperådsmøde afholdes
Onsdag 19. februar 2020 kl. 1800,
i gruppens hytte på Karolinegangen 11b, 4760 Vordingborg

1. Valg af dirigent og referent.
2. Beretning fra bestyrelsen og ledergruppen
3. Årsregnskab og status
4. Behandling af indkomne forslag
5. Væsentlige beslutninger om gruppens fremtid:
a. Gruppens udvikling og spejderarbejde
b. Vedtagelse af budget for 2020, herunder fastsættelse af kontingent
6. Fastsættelse af antallet af bestyrelsesmedlemmer
7. Valg af bestyrelse:
a. Gruppestyrelse (vælges for 2 år ad gangen)
Formand, Lars Bo Arvedsen (på valg, villig til genvalg)
Kasserer, Jan Blichert-Hansen (ikke på valg)
Forældre, Anette Hilsløv (ikke på valg)
Forælder, (ledig)
Leder, (Gruppeleder) Lasse Christensen (på valg, villig til genvalg)
Leder, ledig, (Karina villig til valg)
Leder, Casper Christensen, ikke på valg
Ung i styrelsen, ledig
Ung i styrelsen, ledig
Suppleanter, gerne nogle forældre (vælges for 1 år ad gangen)
b. To medlemmer til korpsrådet (vælges for 1 år ad gangen)
Gruppe indstiller Pernille Blichert-Hansen og Katrine Ustrup Sørensen
c. Fem medlemmer til divisionsrådet (vælges for 1 år ad gangen)
Gruppen indstiller Forældre der måtte ønske det, samt evt. Casper, Lasse,
Pernille, Tobias, Jan
d. Valg af revisor og en revisorsuppleant (vælges for 1 år ad gangen)
Gruppen indstiller Jørgen Henriksen som revisor
Revisorsuppleant ledig
8. Eventuelt
Forslag til dagsorden skal være styrelsen i hænde senest 14 dage før mødet

