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Referat for grupperådsmødet 27.02.2019, Hørning Gruppe: 
 

1. Valg af dirigent og referent. 
a. Eddie blev valg til dirigent 
b. Thomas blev valgt til referent 
Dirigenten konstaterede, at grupperådsmødet var lovligt indvarslet og indkaldt. 
 

2. Beretning fra bestyrelsen og ledergruppen for året der er gået. 
a. Se bestyrelsen beretning 
b. Se lederberetning 
Beretningerne blev godkendt. 
 

3. Årsregnskabet for 2018 fremlægges og godkendes 
Der bliver stillet spørgsmål til, om Gammelpatruljen må bruge af Gruppens penge til materialer og udstyr. 

Svar: Gammelpatruljen kan altid henvende sig til bestyrelsen omkring evt. indkøb 
Der bliver stillet spørgsmål til forholdet mellem indtægter og udgifter på kontingent.  

Svaret var at betaling til korpset er over 3 gange årligt, og derfor afspejler det ikke altid det faktiske antal 
spejdere. 

Regnskabet blev godkendt. 
 
4. Behandling af indkomne forslag 

Ingen indkomne forslag. 
 

5. Væsentlige beslutninger om gruppens fremtid: 
a. Gruppens udviklingsplan 

Se udviklingsplan 
Udviklingsplanen blev godkendt 
b. Beslutninger i øvrigt om gruppens udvikling, spejderarbejde m.v. 

Ingen beslutninger 
c. Forslag til budget for 2019 – herunder også kontingent – fremlægges, og der stemmes om budgettets 

vedtagelse med evt. justeringer 
i) Se budget - Godkendt 
ii) Ingen kontingent stigning 
Spørgsmål til, hvad passivt medlemskab betyder. 

Svar: Dette betyder at en spejder, der f.eks. skal på efterskole, stadig kan være medlem i gruppen og 
beholde sin anciennitet, og kan deltage på lejr (mod egen betaling). Betalingen for at være passiv 
dækker udgifter til korps og division. 

 
6. Fastsættelse af bestyrelsens sammensætning 

Bestyrelsen foreslår uændret sammensætning: Formand, Kasserer, Gruppeleder, 2 forældre-
repræsentanter, 2 lederrepræsentanter, 2 unge (hvis muligt) + 2 suppleanter (1 forældre, 1 leder) 
Forslaget blev godkendt 



 

 
7. Valg til bestyrelsen (alle valg gælder for 2 år medmindre andet er angivet herunder): 

a. Formand: Mette Hedegaard Christiansen (på valg i 2020) 
b. Kasserer: John Frentz (på valg – villig til genvalg) - Genvalgt 
c. Gruppeleder: Anita Boelsmand (på valg – villig til genvalg, GL vælges af gruppens ledere) - Genvalgt 
d. Forældrerepræsentanter: 

i) Hans Ørum Andersen (på valg i 2020) 
ii) Martin H. Poulsen (på valg – villig til genvalg) - Genvalgt 

e. Repræsentant(er) for de unge (valg gælder for 1 år): 
i) Vakant (ikke lovpligtigt, men ønskeligt med en kandidat) 
ii) Vakant (ikke lovpligtigt, men ønskeligt med en kandidat) 

Bestyrelsen bestræber sig på at finde kandidat(er) i løbet af året. 
f. Lederrepræsentanter: 

i) Nanna Johansen - Valgt 
ii) Lasse Juul Lysgaard (på valg 2020) 

g. Suppleanter: 
i) Margrethe - Valgt 
ii) Jakob Juul Madsen (forældre) (på valg 2020)  

h. Søkyndig (valg gælder for 1 år): Jack Hobolth (villig til genvalg) Genvalgt 
 
8. Valg af repræsentanter til Korpsrådet og Divisionsrådet 

Gruppen vælger 2 repræsentanter til Korpsrådet (for 1 år). Mødet afholdes 15.-17.11.2019. 
Dette års repræsentanter: 

i) Nanna Johansen - Valgt 
ii) Ledergruppen finder den sidste deltager. 

Gruppen vælger 5 repræsentanter til Divisionsrådet (for 1 år). Mødet afholdes 24. april 2019. 
Dette års repræsentanter: 

i) Lasse Juul Lysgaard 
ii) Thomas Larsen 
iii) Leif Hougaard 
iv) Mette Hedegaard Christiansen 
v) Anita Boelsmand 

 
9. Valg af revisor og revisorsuppleant 

a. Revisor (1 år): Jan Toftdal (villig til genvalg) - Valgt 
b. Revisorsuppleant (1 år): Ulla Vestergaard (villig til genvalg) – Valgt 

 
10. Eventuelt 

Formanden ønsker Margrethe tillykke med mindst 5 års jubilæum 😊 
Det ønskes, at bestyrelsen tager fat i SFO og få en afklaring på vejforholdene ned til hytten. 
Kassereren opfordrer til at deltage i møde i Skanderborg, hvor man hylder frivillige i Skanderborg 
kommune d. 26. marts kl. 17.30-21.00. Man skal tilmelde sig selv via link i mail fra Skanderborg 
Kommune.  

 

 

    

Mette Hedegaard Christiansen – formand  Eddie Lund-Jensen - dirigent 


