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Indkaldelse til grupperådsmøde 

Vores Grupperådsmøde. Det er en "generalforsamling", hvor der dels orienteres om årets og 
næste års arbejde i gruppen, dels vælges bestyrelsesmedlemmer bl.a. blandt forældrene. Det er 
bestyrelsen, der året igennem fungerer som gruppens øverste ledelse. Det er din mulighed for 
nemt at følge med i hvad der foregår, få indflydelse og for at kunne give din mening til kende – 
såvel med ris som med ros.  

I år holdes grupperådsmødet: 

Onsdag den 8. februar 2022 klokken 18.30 til ca. 20.00. i Kulturhus Risbjerggaard, lige 
overfor Rådhuset.  

Regnskab og budget samt plan om underholdende aktiviteter sendes senest 1. februar. 

Hvis du skulle have lyst til at høre mere om grupperådsmødet eller har lyst til at stille op til valg 
til en af de nævnte poster, så kan du kontakte formanden. 
Bemærk især at der skal vælges en ny kasserer! 
 
Vær opmærksom på at eventuelle forslag, som skal til behandling på mødet skal være mig i 
hænde senest 14 dage inden mødet. 
 
Dagsorden for mødet er trykt på bagsiden. 
 
Venlig hilsen 

 
 
 
Dan E. Jensen 
Formand  

Damsholtevej 3 
2650 Hvidovre 
 
Mail: danejensen@outlook.dk  
Telefon: 40 41 28 15   
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Grupperådsmøde HVIDOVRESPEJDERNE 8/2-2023 
 
Dagsorden: 
 
Velkomst og indledning – præsentation.   
  
 
1) Valg af dirigent og referent 

 

2) Beretninger: 

2a) Beretning fra Bestyrelsen 

2b) Beretning fra Ledergruppen 
       

3) Fremlæggelse af regnskab, budget og godkendelse 

 

4) Fastlæggelse af kontingent for det kommende år. 
 

5) Indkomne forslag til behandling, skal være formanden i hænde 

senest 25/1. 

 
6) Vedtagelse af udviklingsplan 

 

6) Fastsættelse af antal bestyrelsesmedlemmer. 

 

7) Valg til bestyrelsen.  
 Formand Dan E. Jensen - På valg 

 Gruppekasserer Rosa Christensen – Udtræder - Ny valg 

 Bestyrelsesmedlem Philip Grothe-Werge. Udtrådt - Ny valg 

 Ung i Bestyrelsen Marie Frost Christensen- På valg 
 Ung i Bestyrelsen Suppleant Theis Bergenholz- På valg 

 Ung i Bestyrelsen Suppleant Lea Elling Nielsen- På valg 

 

8) Valg af to medlemmer til Korpsrådet samt suppleanter 
 

9) Valg af fem medlemmer til Divisionsrådet samt 2 suppleanter 

 

10) Valg af revisor og revisor suppleant 
 

11) Eventuelt 


