
Kære Spejderforældre 
 
Hermed indkaldes til det årlige Grupperådsmøde i Hellerupspejderne. I år foregår 
Grupperådsmødet online den 18. marts kl 20.00. 
 
Grupperådsmødet er generalforsamlingen, hvor årets spejderarbejde, regnskab og budget drøftes 
og besluttes. Grupperådsmødet vælger også bestyrelsen. I år er der en række 
bestyrelsesmedlemmer på valg, de modtager ikke genvalg. Vi har derfor brug for et par nye 
forældre der vil hjælpe med bestyrelsesarbejdet. 
Grupperådsmødet vil også debattere udfordringerne i forhold til ledere i de enkelte 
aldersgrupper.   
 
Bestyrelsen støtter op om arbejdet, hjælper med økonomien (vi mangler en ny kasserer) og 
afholder et par arrangementer for alle spejdere og forældre i Hellerupspejderne. Du kan læse 
mere om bestyrelsesarbejdet i dette link: 
https://issuu.com/spejder/docs/velkommen_i_bestyrelsen_2012/1?e=1415165/2883247 
 
Hvis du har lyst til at deltage i bestyrelsesarbejdet, er du meget velkommen til at kontakte 
bestyrelsesformanden, Bjarke Skaanning på mail: bspd@drk.dk eller telefon 22 29 90 54.  
 
Link til onlinemødet fremsendes efter tilmelding på følgende link: 
https://www.hellerupspejderne.dk/begivenhed/foraeldregruppermoede 
 
 
De bedste hilsener  
Bestyrelsen v/Bjarke Skaanning 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Indkaldelse til Grupperådsmøde hos Hellerupspejderne torsdag den 18. marts 2021 kl. 20.00 
Dagsorden  
 
Punkt 1. Velkomst. Valg af dirigent og referent. (Bjarke) 
Punkt 2. Beretning fra bestyrelsen (Bjarke) 
Punkt 3. Fremlæggelse af årsregnskab for det foregående år og budget for 2021 til godkendelse. 
(Ditte) 
Punkt 4. Behandling af eventuelle indkomne forslag med afstemning. 
Punkt 5. Væsentlige beslutninger om gruppens fremtid, herunder: 

A: Ledersituationen 
Punkt 6. Fastsættelse af antallet af bestyrelsesmedlemmer under hensyntagen til § 14, stk. 5 
Punkt 7. Valg til bestyrelsen af: 

1. Bestyrelsesformand  

2. Kasserer  
3. Unge spejdere under 25 år  

4. Ledere, herunder mindst en gruppeleder 
5. Forældre  
6. Suppleanter 

Punkt 8. Valg af gruppens to medlemmer af Korpsrådet 
Punkt 9. Valg af gruppens fem medlemmer af Divisionsrådet 
Punkt 10. Valg af revisor og evt. en revisorsuppleant. 
Punkt 11. Beretning fra større arrangementer tilknyttet gruppen, jf. § 50. 
Punkt 12. Sommerlejr uge 31 
Punkt 13. Eventuelt 
 


