Velkommen til

Grupperådsmøde
i Holbo Gruppe

søndag den 23. februar 2020
Kl. 10.00 – 12.30

Kom og hør, hvad dit barn laver til spejder!
Og støt op om gruppen ved din deltagelse!
Din deltagelse i det årlige grupperådsmøde har stor betydning for os i Holbo Gruppe. Større end
du måske lige ville tro. Vi vil gerne give dig et godt indblik i, hvad vi laver, og vi vil gerne høre, hvis
du har synspunkter og ønsker. Det giver tryghed og smidighed i spejderaktiviteterne, at vi mødes
en gang i mellem og får sat ansigt og holdninger på.
Derfor håber vi, at I kan sætte tid af til at deltage i grupperådsmødet.
Til gengæld vil de mange aktive voksne i gruppen give dig et godt indblik i, hvad Holbospejderne
brugte tiden på i 2019, samt hvad 2020 vil byde på.
Efter grupperådsmødet er der information om de kommende sommerlejre, opdelt i de enkelte
grene.
Se dagsorden på næste side og husk tilmelding!

Spejdere og søskende er velkomne!
Mens du er med til grupperådsmødet, kan spejdere og søskende hygge sig med fastelavn og andre
aktiviteter udenfor. De vil helt sikkert få et par skønne timer.
Der vil være spejdere, der vil hjælpe med at tage sig af de små børn.

Vi håber, at rigtigt mange af jer har mulighed for at komme og bakke op om gruppen ved at
deltage i grupperådsmødet.

Med venlig hilsen
Tonny Pedersen, Bestyrelsesformand
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Sted: Ved Skoven 8, 3200 Helsinge
Indkomne forslag bedes fremsendes på e-mail til top@haldbjerg.dk senest d. 16. feb. 2020.
Program:
10.00 – 12.00 Velkomst og Grupperådsmøde
12.00 – 12.30 Information om Sommerlejre 2020
Dagsorden for grupperådsmøde:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.
12.
13.
14.
15.

Velkommen
Valg af dirigent og referent
Beretning fra bestyrelsen, ledergruppen og forældregruppen
Information om vandaktiviteter og budgetter for ture/lejre
Fremlæggelse af årsregnskab for 2019
Behandling af indkommende forslag
Forelæggelse af gruppens udviklingsplan
Vedtagelse af budget for 2020 herunder fastsættelse af kontingent
Valg til bestyrelse:
Bestyrelsesformand Tonny Pedersen
Kasserer Jan-Erik Løvgren
Lederrepræsentanter:
Gruppeleder Peter Skourup
Gruppeassistent Tonny Jensen og Kim Jensen
Mikrogren Claus Soares Petersen
Minigren Claus Soares Petersen
Juniorgren Kim Jensen
Trop Tina Kaul
Klan Peter Skourup
Forældrerepræsentanter:
Mikael Nielsen
Dirk Bredgaard Bucka-Lassen
Peter Carlsen
Mette Vejen Eriksen
Helle Lunde Rasmussen
Bo Moltved
Marina Gottschalk Kronome
To ungdomsrepræsentanter
Valg af økonomiansvarlige
Valg af søkyndig (ledelsen og bestyrelsen leder efter ny søkyndig)
Valg af 2 medlemmer til korpsrådet
Valg af 5 medlemmer af divisionsrådet
Valg af revisor og revisorsuppleant
Eventuelt
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