REFERAT AF GENERALFORSAMLING - GRUPPERÅD
I HAMMERMØLLE GRUPPE,DDS 2021.
Grupperådsmødet blev afholdt :

Lørdag, d. 10. april kl. 10.00
DAGSORDEN FOR GRUPPERÅDSMØDET:
Charlie bød velkommen, der var fint fremmøde af ledere og repræsentanter fra
styrelsen af valgte forældre, samt Alice Kiander fra Øresund Divison. Charlie kunne
fortælle at grupperådet var indvarslet 17/3, så det var i god tid.
Pkt. 1: Valg af dirigent og referent.
Charlie tilbød at være dirigent, Tor som referent.
Pkt. 2: Beretning fra bestyrelsen og ledergruppen. Skriftlig beretning er vedlagt.
Ingen yderligere kommentarer. Godkendt.
Pkt. 3: Fremlæggelse af regnskab og status for 2020 til godkendelse. Vedlagt.
Regnskab fint trods at vi har valgt ikke at opkræve 3. rate i 2020. Godkendt.
Pkt. 4: Behandling af indkomne forslag. Forslag, der ønskes behandlet, skal være
bestyrelsesfomanden i hænde senest 14 dage før mødet.
Ingen indkomne forslag.
Pkt. 5: Forelæggelse af planer med gruppens hovedindsatsområder
Udviklingsplan 2021 (vedlagt), og vedtagelse af budget 2021
Herunder fastlæggelse af gruppekontingent for 2021.
Bestyrelsen foreslår uændret kontingent i 2021 på 400 kr. pr. rate og
her i 2021 kun igen 2 rater mod normalt 3 rater.
Ingen kommentarer til udviklingsplanerne, budget vedtaget og dermed også
vedtaget at vi kun opkræver 2 ud af 3 rater, sådan at raten i maj bortfalder.
Pkt. 6: Fastlæggelse af antallet af bestyrelsesmedlemmer.
Bestyrelsen foreslår igen i år en sammensætning af 4-5 forældre, 4-5 ledere,
og 1-2 unge. Vi har dog desværre ikke nogen ”unge” i øjeblikket, dvs.
spejdere
der har den rette alder. Antal medlemmer blev vedtaget.

Pkt. 7: Valg af bestyrelse for næstkommende 2-årig periode:
Bestyrelsesformand – Kim Kruse, er på valg og genopstiller. VALGT
Gruppekasserer – Frederikke Christensen ikke på valg.
Unge: Sofie Colsted-Petersen var ved en fejl sidste år, så på valg. Men kan år.
Ikke vælges, da hun er fyldt 24 år.
Ledere: GL Charlie er ikke på valg.
Mikroleder Peter Christensen er på valg og genopstiller. VALGT
Minileder Torbjørn Strand er ikke på valg.
Juniorleder Lars Fredberg-Holm er ikke på valg.
Tropsleder Line Fredberg-Holm er ikke på valg.
Øvrige forældre – Frederic Bernard genopstiller som webmaster. VALGT
Jørgen Colsted-Petersen er ikke på valg.
Jens Henriksen er ikke på valg.
Pkt. 8: Valg af 2 medlemmer til korpsrådsmødet (12-14.11.2021) ( 1-årig periode )
Line F-H og Ildiko blev valgt.
Pkt. 9: Valg af 5 medlemmer til divisionsrådsmødet, den 27. maj 2021 – for 1 år.
Lars, Line F-H, Ildiko, Tor og Don blev valgt.
Pkt. 10: Valg af revisor og revisorsuppleant – for en 1-årig periode.
Peter Skjøt-Rasmussen genopstiller som revisor. VALGT
Alice Kiander genopstiller som suppleant. VALGT.
Pkt. 11: Eventuelt.
Troppens sommerlejr til Kandersteg, Schweiz igen i år aflyst. Der arbejdes på
en mulig ersatning i 2023, da der er Spejdernes lejr i 2022.
Vi skal finde en ny koordinator til Spejdernes Lejr 2022, Lars har taget
opgaven 2 gange, men kan ikke tilbyde endnu en gang.
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