
Referat af ordinær generalforsamling (grupperådsmøde) III. Kolding Gruppe søndag den 20. marts 2022 

Dagsorden følger vedtægter for Det Danske Spejderkorps

a) Valg af dirigent og referent 

Glenn Ullerup er blevet valgt som dirigent, og Sven Wieland er blevet valgt til referent. 
Generalforsamling er lovlig indkaldt.

b) Beretning fra bestyrelsen (opfølgning på arbejdet med den fremtidige udviklingsplan og opfølgning 
på arbejde med beslutninger, truffet på seneste rådsmøde)

Peter (formanden) præsenterede årsberetning for 2021 (se årsberetningen: 
www.koldingspejderne.dk/files/2022-02/Formandens%20beretning%20for%202021.pdf). 

c) Fremlæggelse af årsregnskab for det foregående år til godkendelse
Tina fremlagde årsregnskabet for 2021, som blev godkendt.

d) Fremlæggelse af budget for det kommende år til godkendelse
Tina fremlagde budgettet for det kommende år, som blev godkendt.

e) Vedtagelse af kontingent for det kommende år 
Bestyrelsen foreslår en forøget kontingent på DKK 30,- pr. spejder pr. år. Forslaget blev vedtaget.  

f) Behandling af indkomne forslag 
Der var ingen indkomne forslag. 

g) Vedtagelse af udviklingsplan 
Peter præsenterede udviklingsplan for 2022 - 2024 
(https://www.koldingspejderne.dk/files/2022-
02/Udviklingsplan%20III.%20Kolding%20Gruppe%202022-2024.pdf)

Hovedpunkterne er lederrekruttering, lederudvikling og -fastholdelse og internationalt 
spejderarbejde. 

Udviklingsplanen er vedtaget.

h) Fastsættelse af antal pladser i gruppens bestyrelse. 
a. Bestyrelsen foreslår en fortsættelse af aktuel fordeling mellem unge, voksne, ledere og 

suppleanter. 
Fastsættelsen er vedtaget (3-3-3).

i) Valg til bestyrelsen, jf. vedtægter for Det Danske Spejderkorps § 66-§ 68
a. Valg af formanden: 

i. Peter Fink Work er blevet valgt for to år.
b. Valg af kasserer: 

i. Tina Vest er blev valgt for to år.
c. 3 unge: 



i. Der er ingen på valg. Frederikke Work (trop), Johannes Iuul og Klaus B. Petersen 
(begge klan) fortsætter i et år.

d. 3 voksne: Der ingen på valg. Glenn Ullerup, Trine Trolle Stockmarr (junior) og Anja Møller 
(junior) fortsætter i et år.  

e. 3 Ledere: Der er ingen på valg. Heidi Bundgaard (gruppeleder), Andy Schmidt (tropsleder) 
og Tanja Lund Rizak (minleder) fortsætter i et år. 

f. Suppleanter 
i. Unge: Ida Ellekjær Thomsen (trop)
ii.Voksne: Jonas Hansen (mikro og junior) og Mette Ellekjær (junior og trop)
iii. Leder: Generalforsamlingen giver lederne bemyndigelse til at finde 

ledersuppleanter på et senere tidspunkt.
iv. Alle er valgt for et år.

j) Valg af revisor og eventuelt revisorsuppleant, jf. vedtægter for Det Danske Spejderkorps § 69 
i. Erik Jepsen (junior)
ii. Ingen valgt.

k) Valg af stemmeberettigede til divisionsrådsmødet 
a. Heidi (GL), Marie (GA), Frederikke (trop), Tina (kasserer) og Andy (tropsleder).

l) Valg af stemmeberettigede til korpsrådsmødet 
a. Heidi (GL) og Frederikke (trop)

m) Eventuelt
Peter gør reklame for voksenpatruljen. 
Heidi nævner, at gruppen vil få brug for hjælp i forbindelse med Spejdernes Lejr (pakke og læsse 
udstyr mm.).
Glenn takker for god ro og orden og det gode fremmøde

Kolding den                                                                                                                      Kolding den

(Glenn Ullerup, dirigent)                                (Sven Wieland, referent)


