
Kære forældre, ledere samt øvrige medlemmer af DDS Hørning 

 

I får her den formelle indbydelse til 

grupperådsmøde 

søndag den 23. februar 2020 kl. 13.00-15.00 på Bakkeskolen 

som afholdes samtidigt med gruppens fastelavnsarrangement for spejdere og søskende 

Grupperådsmødet er en lejlighed for alle til at møde op og få noget mere at vide om, hvad der foregår i 

gruppen. Hvordan er det seneste år forløbet og hvad er tankerne om fremtiden? Hvordan er gruppens økonomi 

og hvilke aktiviteter planlægges der med i det kommende år? 

Desuden er grupperådsmødet en mulighed for at få indflydelse på rammerne for spejderarbejdet. Her vælger 

deltagerne deres repræsentanter i bestyrelsen. Bestyrelsen består efter grupperådsmødet af repræsentanter 

for forældrene, repræsentanter for lederne og repræsentanter for de unge i spejdergruppen samt 

gruppelederen. 

Grupperådet er også stedet, hvor man kan fremsætte forslag til, hvad vi i gruppen kan gøre bedre. 

I vores spejderarbejde lægger vi stor vægt på forældrenes indflydelse og involvering i det arbejde, der foregår i 

gruppen. Derfor er dette en kraftig opfordring til at møde frem og gøre sin indflydelse gældende. 

Dagsorden, bestyrelsens beretninger og udviklingsplan samt regnskab for 2019 og budget for 2020 er 

vedhæftet og kan desuden findes på gruppens hjemmeside www.ddshorning.dk 

samt gruppens facebook-side. 

Har du forslag, du ønsker behandlet på grupperådsmødet, skal du senest den 09. februar 2020 sende forslaget 

til formanden Mette Hedegaard Christiansen – formand@ddshorning.dk 

. Indkomne forslag vil efterfølgende kunne findes på gruppens hjemmeside samt facebook-side. 

Som det fremgår af dagsordenen, er der ledige poster i bestyrelsen. Mia Rasholt er kandidat til 

formandsposten, mens der er 3 kandidater til den ledige post som forældrerepræsentant/suppleant for 

samme: Jakob Juul Madsen (nuværende suppleant), Rasmus Krog Nielsen og Simon Ilstrup Jardenbæk. Der er 

dog stadig mulighed for at melde sig som interesseret, også på selve mødet. 

Indbydelse med program og tilmelding til fastelavnsarrangementet kommer snarest. 

Med venlig hilsen 

 

Bestyrelsen 

 

http://www.ddshorning.dk/
mailto:formand@ddshorning.dk

