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Dagsorden - Grupperådsmøde 2021 
 
Søndag 16. maj 2021 kl. 10.15, Stevninghus Spejdercenter, Holmvej 9, 6200 Aabenraa 
 
  
1. Valg af dirigent og referent 

 
2. Beretning fra formanden og gruppeledelsen 

Skriftlig beretning fra formanden findes på hjemmesiden.  
 

3. Fremlæggelse af årsregnskab og status til godkendelse 
Underskrevet regnskab kan findes på hjemmesiden senest 9. maj 2021 
 

4. Godkendelse af Budget 2021 
Forslag til budget 2021 kan findes på hjemmesiden senest 9. maj 2021 
 

5. Behandling af indkomne forslag 
Forslag, der ønskes behandlet på grupperådsmødet, skal være formanden i hænde 
senest 2. maj 2021. Eventuelle indkomne forslag kan findes på hjemmesiden senest 
9. maj 2021. 
 

6. Væsentlige beslutninger om gruppens fremtid: 
● Udviklingsplan 
● Kontingentsats. Forslag 
 

7. Fastsættelse af antal bestyrelsesmedlemmer under hensyntagen til § 14, stk. 4. 
Forslag: 
● 3 unge under 24 år 
● 3 ledere (heraf 1 fra gruppeledelsen) 
● 3 forældre (til spejdere under 15 år og helst fra forskellige grene) 
● 1 formand   
● 1 kasserer 
● 1 søkyndigt medlem 
● Suppleanter 
 

8. Valg af bestyrelsesmedlemmer under hensyntagen til § 14, stk. 4 
 
Unge (15-23 år): 
På valg  Jonas Birk Krogstrup – genopstiller 
  Michelle W. Madsen  - genopstiller ikke 
(Ikke på valg) (Mads Risberg) 
Suppleant Elias Iuul – genopstiller ikke 
 
Ledere, herunder mindst en gruppeleder: 
På valg  Heidi Bundgaard (gruppeleder) - genopstiller 

Andy Schmidt - genopstiller 
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Mette Dokkedahl - genopstiller ikke 
(Ikke på valg) (Sven Wieland) 
Suppleanter Tanja Lund Rizak - genopstiller 
  Mirja Höllwerth - ny 
 
Formand: 
På valg  Helle Lisberg – genopstiller ikke 
 
Kasserer: 
(Ikke på valg) (Tina Vest ) 
 
Civile/forældre 
På valg  Glenn Ullerup (civil) – genopstiller 

Trine Stochmarr (mini) – genopstiller 
(Ikke på valg) (Peter Work (familiespejder, junior, trop)) 
 
Suppleant Anja Møller (mini) - genopstiller 
 
Søkyndigt medlem 
På valg  Peter Andersen - genopstiller ikke 
 
Valg af klatrevægsansvarlig 
På valg  Glenn Ullerup – genopstiller 
 

9. Valg af medlemmer til korpsrådet under hensyntagen til § 14, stk. 5 
Opstiller  Jonas Birk Krogstrup - ungerepræsentant (15-23 år) 
  Heidi Bundgaard - lederrepræsentant 
 

10. Valg af medlemmer til divisionsrådet under hensyntagen til § 14, stk. 6 
Opstiller  Heidi Bundgaard – lederrepræsentant 

Marie Iuul – lederrepræsentant 
Sven Wieland - lederrepræsentant 
Pt. ikke besat - ungerepræsentant (15-23 år) 
Pt. ikke besat – ungerepræsentant (15-23 år) 

 
11. Valg af revisor og revisorsuppleant 

Revisor  Vibeke Kjærulff Thorsen (genopstiller) 
Revisorsuppleant Pt. ikke besat 
 

12. Eventuelt 
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