
vi har brug for dig i bestyrelsen
Bestyrelsen består af 2-3 ledere, 2 unge spejdere (15-23 år) og 4-5 forældre, som
mødes 5-6 aftener hen over året og i øvrigt hjælper til ved enkelte spejderarrangementer. 
Hvis man har mod på opgaven, er man altid velkommen. 

Grupperådsmøde i 2. Birkerød
Torsdag 8. april 2021 kl. 19.00-20.00

kære forældre til spejdere i 2. birkerød gruppe 
Årets grupperådsmøde bliver noget anderledes end det plejer at være. På grund af Corona 
holder vi grupperådsmødet digitalt, så I kan være med hjemmefra. Tilmeld dig her:

2birkerod.dk/begivenhed/grupperaadsmoede-2021

Et par dage før selve mødet sender vi en mail til den tilmeldte mail med et link til Zoom.

Grupperådsmødet er den årlige lovpligtige ”generalforsamling” i gruppen, hvor bestyrelsen 
skal sammensættes, og hvor regnskab, budget og kontingent skal godkendes (dagsordenen 
er på næste side). Men det er også her, du som forælder har mulighed for at følge med i 
hvad der sker i gruppen; hvad grenene har lavet det sidste år, hvad der kommer til at ske 
næste år og hvordan det ellers går i gruppen.

Vi håber du vil deltage, da det har betydning for ledere og 
bestyrelse at se, at der er opbakning til det arbejde som bliver gjort. 

Og mødet bliver kun sjovere, jo flere der deltager. 



Dagsorden
Torsdag 8. april 2021 kl. 19.00-20.00

a.  Valg af dirigent og referent.

b.  Beretning fra bestyrelsen og ledergruppen.

c.  Fremlæggelse af årsregnskabet for det foregående år til godkendelse.

d.  Behandling af indkomne forslag.

e.  Væsentlige beslutninger om gruppens fremtid, herunder:
 1.  Forelæggelse af gruppens udviklingsplan med hovedindsats-
  områder for det kommende år.
 2.  Beslutninger i øvrigt om gruppens udvikling, spejderarbejde, m.v.
 3.  Vedtagelse af budget for 2021, herunder fastsættelse af medlems-
  kontingent.

f.  Fastsættelse af antallet af bestyrelsesmedlemmer.

g.  Valg til bestyrelsen. Medlemmer af bestyrelsen vælges for to år ad 
gangen, suppleanter dog kun for et. Suppleanterne deltager i  
møderne på lige fod med øvrige medlemmer.

h.  Valg af gruppens to medlemmer til Korpsrådet.

i.  Valg af gruppens fem medlemmer af Divisionsrådet.

j.  Valg af revisor og revisorsuppleant.

k.  Beretning fra større arrangementer tilknyttet gruppen.

i.  Eventuelt

Eventuelle forslag, som ønskes behandlet under punkt d., skal sendes til
formand Michael Volger Kehlet Godt senest 14 dage før grupperåds-
mødet på mail: mgo@businessdanmark.dk 


