
Indkaldelse til grupperådsmøde i 
 Klintekongen Gruppe 

 

 Lørdag den 29. februar 2020, kl. 10.30 
 

I indkaldes hermed til grupperådsmøde (generalforsamling) i Klintekongen Gruppe. Mødet er åbent for 
alle, men stemmeberettigede er medlemmer der er fyldt 15 år, forældre til medlemmer under 18 år 
samt bestyrelsen. Mødet bliver afholdt på Stevns Friskole, Vemmetoftevej 6, 4673 Rødvig Stevns 
umiddelbart efter spejdernes ankomst til gruppeweekenden. Der udsendes dog separat invitation til 
gruppeweekenden. 
 
Efter grupperådsmødet er spejderne vært ved højbelagte håndmadder, som serveres umiddelbart 
efter mødet. Tilmelding er ikke nødvendig! 
 

Dagsorden 
a. Valg af dirigent & referent   
b. Beretning fra bestyrelsen og ledergruppen. 
 med særlig fokus på, hvad gruppen har gjort for at fremme spejderarbejdets værdier og udvikling. 
c. Fremlæggelse af årsregnskab for det foregående år til godkendelse.   
d. Behandling af indkomne forslag.    
e. Væsentlige beslutninger om gruppens fremtid, herunder.   
 1. Forelæggelse af gruppens udviklingsplan med hovedindsatsområder for indeværende år. 
 2. Beslutninger i øvrigt om gruppens udvikling, spejderarbejde mv.  
 3. Vedtagelse af budget for indeværende år, herunder fastsættelse af medlemskontingent.  
     Bestyrelsen foreslår fastholdelse af et årligt kontingent på kr. 830,-  
f. Fastsættelse af antallet af bestyrelsesmedlemmer under hensyntagen til § 14, stk. 5.  
  Bestyrelsen består i dag af 12 medlemmer, 4 forældre, 4 ledere og 4 unge.  
g.  Valg til bestyrelsen.   
 Forældre 1. Lone Andersen (kasserer) genopstiller   
 2. Christine Hjortkjær genopstiller ikke  
 Ledere 3. Anders Olsen (gruppeleder) genopstiller  
 4. Ole Schrøder genopstiller  
 Unge 5. Emil Hjortkjær genopstiller ikke  
 6. Signe Aagaard genopstiller ikke  
 Suppleanter 7. Anita Jørgensen (forældre) genopstiller  
 8. Jan Saxbeck (ledere) genopstiller  
 9. Kenneth Pedersen (unge) genopstiller ikke  
h.  Valg af gruppens 2 (to) repræsentanter af Korpsrådet.   
i.  Valg af gruppens 5 (fem) repræsentanter af Divisionsrådet.   
j.  Valg af revisor og revisor suppleant.   
k. Beretning fra større arrangementer tilknyttet gruppen, jf. § 50. 
l. Eventuelt.   
    
Forslag der ønskes behandlet på grupperådsmødet skal være formanden i hænde senest lørdag den 
15. februar 2020. 
 
 
Vel mødt på lørdag den 29. februar 2020! 
 
Bestyrelsesformand 
Lau Kildetoft 
klintekongen@outlook.com 
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