
BIå spejder
Det Danske Spejderkorps Hørning Gruppe

Referat af grupperådsmØdet i DDS HØrning 23.O2.2A2A:

1. Valg af dirigent og referent.

a) Ann llstrup blev valgt til dirigent

b) Line Schjødt 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 Bestyrelsens beretning.

b) Se lederberetning.

Spørgsmål vedrørende hvor den røde tråd kan findes.

Svar: Materialet kommer ud på hjemmesiden, så nye forældre og forældre til børn, der skal rykke op, kan

læse, hvad der arbejdes på og forventes af børnene i de enkelte grene (mikro, mini, etc.).

Begge beretninger blev godkendt.

3. Årsregnskabet for 2019 fremlægges og blev godkendt.

Der blev under fremlæggelsen af budgettet fortalt, at medlemstallet har været dalende de sidste to år,

men gruppelederen gjorde opmærksom på, at der er behov for flere ledere, f6r gruppen kan tage flere
børn ind.

Der blev stillet spørgsmål til om der var planer for de penge som gruppen har stående.

Svar: Driftskontoen skal der være overskud på, da lokalelejetilskud fremadrettet udbetales bagud i stedet
for forud. Loppekontoen (fra tidligere Loppemarkedssalg) fungerer som fond til f.eks. reparation af
bålhyttens tag, spejdernes lejr, kanoer etc.

4. Behandling af indkomne forslag - ingen indkomne

5. Væsentlige beslutninger om gruppens fremtid:

a) Gruppens udviklingsplan. Se udviklingsplan og årshjul- blev gennemgået under punkt 2.

Udviklingsplanen blev godkendt.

b) Beslutninger iØvrigt om gruppens udvikling, spejderarbejde m.v.

lngen beslutninger.

c) Forslag til budget for 2O2O - herunder også kontingent - fremlægges, og der stemmes om budgettets
vedtagelse med evt. justeringer.

Se budgettet - Godkendt.

6. Fastsættelse af b'estyrelsens sammensætning
Bestyrelsen foreslår uændret sammensætning: Formand, Kasserer, Gruppeleder, 2 forældrerepræsentanter,
2 lederrepræsentanter, 2 unge (hvis muligt) + 2 suppleanter (1forældre, 1 leder).
Forslaget vedtages.
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T.Yalgtil bestyrelsen (alle valg gælder for 2 år medmindre andet er angivet herunder):

a) Formand: Mette Hedegaard Christiansen - genopstiller ikke.

Mia Rasholt (har barn ved junior) stiller op til posten. Præsentation af kandidaten. Valgt.

b) Kasserer: John Frentz (på valg i 2O2L\

c) Gruppeleder: Anita Boelsmand (på valg i 2021, GL vælges af gruppens ledere)

d) Forældrerepræsentanter:

a. Hans Ørum Andersen - genopstiller ikke.

Jakob Juul Madsen og Rasmus Krog Nielsen stiller op. Jakob har barn ved mini. Rasmus har barn

ved mikro. Efter præsentation af de to kandidater afholdes skriftligt valg. 14 stemmer til Rasmus

og 15 til Jakob.

Jakob Juul Madsen er valgt.

b. Martin H. Poulsen (på valg i2O2L)
e) Repræsentant(er) for de unge (valg gælder for 1 år):

a. Vakant (ikke lovpligtigt, men ønskeligt med en kandidat)

b. Vakant (ikke lovpligtigt, men 6nskeligt med en kandidat)

Det foreslås af Divisionschef Birgitte Damkjer, at vi inviterer de unge med for at introducere dem

til arbejdet.
f) Lederrepræsentanter:

a. Nanna Johansen (På valg 2021)

b. Lasse Juul Lysgaard - genopstiller. Genvalgt.
g) Suppleanter:

a. Jakob Juul Madsen (forældre) - genopstiller. Blev valgt til bestyrelsesmedlem, derfor opstiller

Simon llstrup Jardenbæk (har barn ved trop) og Rasmus Krog Nielsen. Efter præsentation af de to
kandidater afholdes skriftligt valg. 18 stemmer til Rasmus, 8 til Simon og 4 blanke.

Rasmus er valgt.
b. Margrethe Møller Thomsen (leder) - (på valg 2021)

h) SØkyndig (valg gælder for 1 år):
a. Jack Hobolth - genopstiller. Genvalgt.

8. Valg af repræsentanter til Korpsrådet og Divisionsrådet.

a) Gruppen vælger 2 repræsentanter til Korpsrådet (for 1 år). Mødet afholdes 13.-15.11.2020 Sidste års

repræsentanter:

a. Nanna Johansen - Ønsker at stille op. Genvalgt

b. Ann Jardenbæk llstrup - Ønsker at stille op. Genvalgt

b) Gruppen vælger 5 repræsentanter til Divisionsrådet (for 1 år). M6det afholdes torsdag 16.04.2020. Gitte
præsenterer hvad Divisionen er. Dette års repræsentanter:

a. Lasse Juul Lysgaard - genopstiller. Genvalgt

b. Mia Rasholt- stiller oP. Valgt

c. Niels Wardinghus BØje - stiller op. Valgt

d. Simon llstrup Jardenbæk - stiller op. Valgt

e. Vita Bach JØrgensen - stiller op. Valgt

9. Valg af revisor og revisorsuppleant

a) Revisor (1 år): Jan Toftdal - genopstiller. Genvalgt.

b) Revisorsuppleant (1 år): Ulla Vestergaard - genopstiller. Genvalgt.
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10. Eventuelt

Divisionschef Birgitte Damkjer informerer om diverse arrangementer:

Gruppeledelseskonference på 5-7. juni på ungdomsøen i København.

Gruppeledermøde i Silkeborg den 11.05.2020.

25.3 78-27.30. Divisionsuddannelsesmarked i Hinnerup. Moduler med leg, tov, madlavning (udend6rs),

snittekursus.

15.4 19.30 til 21.30 Divisionsrådsmøde

Divisionsturnering for mikro, mini og Junior. For Trop er der lndaba. Der laves et lndaba 0 i år for 2. års

juniorspejdere.

Der spørges til hvad PUF og lndaba er.

Svar: Lejre hvor trops- og 2. års juniorspejdere kan uddanne og udvikle sig indenfor spejder.

Ros ang. nyt tag til bålhytten. Tagpap vil passe på trækonstruktionen, så den ikke rådner.

Gruppeleder: Tak til Mette for 3 års arbejde for bestyrelsen. Tak til Hans. Blomst til den nyvalgte formand

Mia.

Mette Hedegaard Christiansen - formand Ann llstrup - di
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