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Indkaldelse til grupperådsmøde i III Kolding Gruppe   

Onsdag den 26. februar 2020, klokken 17.15 til ca. 18.15 Spejderhuset Ålykkegade. Herefter er der let spisning i 

spejderhuset, for de forældre, spejdere og søskende som har tilmeldt sig til spisning. 

Spejderne og søskende møder på den store p-plads kl. 17.00 og går samlet over i minihallen. De kommer tilbage til 

spejderhuset kl. 18:25, hvor minimødet er slut.  

 
Dagsorden:  

a) Valg af dirigent og referent 

b) Beretning fra bestyrelsen og ledergruppen med særlig fokus på, hvad gruppen har gjort for at fremme spejderarbejdets 

værdier og udvikling. Formandens og gruppeledelsens ligger på gruppens hjemmesiden senest 8 dage før 

generalforsamlingen. 

c) Fremlæggelse af årsregnskab for det foregående år til godkendelse 

d) Behandling af indkomne forslag 

 Forslag, der ønskes behandlet på grupperådsmødet, skal være formanden i hænde senest to uger inden 

mødet. 

e) Væsentlige beslutninger om gruppens fremtid, herunder 

 Forelæggelse af gruppens udviklingsplan med hovedindsatsområder for indeværende år 

 Beslutninger i øvrigt om gruppens udvikling, spejderarbejde m.v.  

 Vedtagelse af budget for indeværende år, herunder fastsættelse af medlemskontingent 

f) Fastsættelse af antallet af bestyrelsesmedlemmer under hensyntagen til §14, stk. 5.  

Forslag: 

 3 unge medlemmer/ledere, der er fyldt 15, men ikke 24 år 

 3 ledere 

 3 forældre (til spejdere under 15 år og helst fra forskellige grene) 

 1 formand 

 1 kasserer 

 1 gruppeleder 

 1 søkyndigt medlem 

g) Valg til bestyrelsen, under hensyntagen til § 14, stk. 4 af: 

 Kasserer: Tina Vest (villig til genvalg) 

 Unge: 

 På valg   

 Mads Riisberg (villig til genvalg) 

 Ikke på valg 

 Joachim Jørgensen 

 Jonas Birk Krogstrup 

 Ledere, herunder mindst en gruppeleder: 

 På valg 

 Svend Wieland (indtrådt i stedet for Sine Schmidt) 

 Ikke på valg 

 Heidi Bundgaard (gruppeleder) 

 Joan Rytter 

 Andy Schmidt 

 Forældre: 
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 På valg  

 Peter Work (villig til genvalg) 

 Anders Riisberg  

 Ikke på valg 

 Glenn Ullerup 

 Trine Trolle Stockmarr 

 Søkyndigt medlem: Peter Andersen (villig til genvalg) 

 Suppleanter 

 Ung: Klaus B Petersen  

 Leder: Marie Iuul, Søren Bak og Tanja Lund Rizak 

 Forældre: Anja Møller (villig til genvalg) 

h) Valg af gruppens to medlemmer af Korpsrådet 

i) Valg af gruppens fem medlemmer af divisionsrådet 

j) Valg af revisor og evt. en revisorsuppleant  

 Revisor   Vibeke Kjærulff Thorsen (villig til genvalg) 

k) Eventuelt 

 

På bestyrelsens vegne 

 

Helle Lisberg 

Formand 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


