
  
                                                                                                                                                                     
  
  

Invitation til Grupperådsmøde i 

1. Hornslet Trop. 
 
Kære spejdere, forældre, ledere i Hornslet Trop, 

Hornslet d. 15. januar 2019 
 
Vi vil gerne invitere jer til den årlige generalforsamling i spejdergruppen 1. Hornslet Trop. 
 
Vi er en meget velfungerende spejdergruppe med i alt 180 medlemmer bestående af en masse 
spejdere, en flok engagerede ledere og en rigtig god bestyrelse.  
 
Spejderne får en super god oplevelse med en naturlig indlæring af ansvar, sammenhold og personlig 
udvikling. Indholdet, traditionerne og værdierne skabes af lederne, og bestyrelsen tager hånd om 
rammen og det økonomiske grundlag for gruppens gode arbejde. 
 
På generalforsamlingen skal vi hvert år fremlægge vores aktiviteter og udviklingsplaner samt 
regnskabet for gruppen og spejder arbejdet, vi skal vælge en bestyrelse bestående af unge, ledere og 
forældre. 
                – Det er her vi har brug for jer forældre, 
 
Vi satser på at få 2 – 3 nye forældre til bestyrelsen hvert år, så vi hele tiden har både nye/gamle 
forældre i bestyrelsen, man vælges for 2 år af gangen. Vi har 7 forældre, som har været med i 
bestyrelsen fra 1 - 4 år som stadig ønsker at forsætter.    
Hvad kan jeg så gøre? Tænker du. 
 
Bestyrelsen holder møde ca. hver anden måned, og på disse møder planlægges gruppens aktiviteter, 
herunder de indtægtsgivende arrangementer. Forældre i bestyrelsen hjælper til med praktiske ting til 
vores arrangementer og med vores fysiske rammer på Ågårdsarealet. Hjemmesiden, PR materiale, 
græsslåning, indtægtsgivende aktiviteter og rigtig mange andre ting som er vigtige for en 
velfungerende spejder gruppe. 
 
I forældrebestyrelsen er der et rigtig godt sammenhold og du har mulighed for, at yde en frivillig indsats 
med et område som du finder spændende og har lyst til. 
 
 
Spejdere, ledere og forældre mødes i vores Spejder hus på Ågården.  
 

Tirsdag d. 19. februar 2019 kl. 18 – 20 
 

   Vi glæder os til at se jer 
 
Med Spejderhilsen,  
Bestyrelsesformand 
 
Lis Bach   
Dagsorden for Grupperådsmødet se bagsiden

Der er aktivitet for spejderne under 
selve generalforsamlingen. 
 
Se vedhæftet seddel om 
Tænkedag!  



  
                                                                                                                                                                     
  
  
 
 
 
 
Dagsorden for Grupperådsmøde d. 19. februar 2019 
 
 

1. Valg af dirigent og referent 

2. Beretning fra bestyrelsen og ledergruppen 

3. Fremlæggelse af årsregnskab og status for det forgangne år til godkendelse - 2018 

4. Vedtagelse af budget for indeværende år, herunder fastsættelse af kontingent - 2019 

5. Behandling af indkomne forslag 

6. Fremlæggelse af planer for indeværende år, Gruppens udviklingsplaner 2019 

7. Valg til bestyrelsen af:  

- Bestyrelsesformand, Kasserer, Forældre, Unge og Ledere.   

8. Valg af gruppens to medlemmer af Korpsrådet 

9. Valg af gruppens fem medlemmer af Divisionsrådet 

10. Valg af gruppens 2 medlemmer til Toggerbolejrens bestyrelse + en suppleant 

11. Valg af revisor og en revisorsuppleant 

12. Eventuelt 
 
 
Har du forslag du ønsker behandlet under punkt 5, skal de sendes til bestyrelsesformand Lis Bach på 
mail: lisbach@live.dk senest 14 dage før mødet. 
 
Overvejer du at tage det i det frivillige forældresamarbejde, så ring til 
Gruppeleder Rikke Sejer Knutsson på 20 72 63 71 og få en snak om de tilbud og muligheder der er.  
 
Med Spejderhilsen, 
 
Bestyrelsesformand. 
Lis Bach - 26 79 47 89 - lisbach@live.dk 
 
 
Internet: 
www.1hornslettrop.dk 
 
Facebook grupper: 
Spejder arbejdet - 1. Hornslet Trop 
Ågårdsarealet - Spejder og Frilufts Center Syddjurs 
 
 
 
 

D D S  -  D E T   D A N S K E   S P E J D E R K O R P S 
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