
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Program for grupperådsmøde 2020 
 

 
 

Grupperådsmøde i  
Radulf Gruppe 

 
& 
 

Sommerlejr opdateringer 
& Spis en spejder 2020 



 

 

Hej spejdere og forældre  
 

onsdag den 29. januar 2020 
 

Afholder vi generalforsamling og lidt til… i spejder sprog 

også kaldet det årlige grupperådsmøde. 

 

Det er dog lidt mere end bare en ”ordinær” 

generalforsamling! 

 

* Først og fremmest, så er der spejdermøde for spejderne   

  under mødet, mens forældrene får overstået formalia  

 

* Spejderne vil selv fortælle om udvalgte særlige   

  oplevelser fra de forgangne år. 

 

* Derudover vil vi give jer de seneste opdateringer  

  vedrørende årets sommerlejre og dette års udgave af ”Spis   

  en spejder” 

 

Det hele foregår:  

 

onsdag d 29. januar kl. 18.30 til 20.00 

 

i Aktivitets- & Frivillighedscentret, Solrød Center 85 

(overfor Netto) 

 

Spejderne skal være udendørs den første del af mødet og 

således være klædt på derefter – men vil naturligvis 

deltage i den efterfølgende del af mødet med information om 

sommerlejre og Spis en spejder. 

 

 

 



 

 

Program 

1) Valg af dirigent og referent  

 

2) Beretning – spejderne/lederne fortæller om deres oplevelser fra 2019 

 

3) Regnskab 2019 

 

4) Behandling af eventuelt indkomne forslag 

 

5) Væsentlige beslutninger om gruppen:  

Budget 2020 og kontingent. 

Gruppens planer / planlagte spejderaktiviteter for 2020 

 

6) Valg til bestyrelsen af: formand, kasserer og øvrige forældre, unge, ledere og 

gruppeleder 

Bestyrelsens sammensætning 

Bestyrelsesformand: Søren Fink-Jakobsen (ikke på valg) 

Kasserer: Tina Hemmingsen (kandidat)  

Leder i bestyrelsen: (gruppeleder) Kenneth Petersen (ikke på valg) 

Bestyrelsesmedlem: Jesper Ølsgaard (ikke på valg) 

Bestyrelsesmedlem: Rene Frederiksen (ikke på valg) 

Bestyrelsesmedlem: Kristina Mørck Arnø (kandidat) 

Bestyrelsesmedlems: Johannes Decca-Winding (kandidat) 

Ung i bestyrelsen: Frederik Schou Jensen (kandidat) 

Ung i bestyrelsen: Frederik Halk Wermuth (kandidat) 

 

7) Valg af repræsentanter til Korpsrådet og Divisionsrådet 

Divisionsråd: Kenneth Petersen (kandidat) 

Divisionsråd: Agnes Bjerring (kandidat) 

Divisionsråd: Carsten Jespersen (kandidat) 

Divisionsråd: Hanne Jørgensen (kandidat) 

 

Korpsråd: Kenneth Petersen (kandidat) 

Korpsråd: William Langvad (kandidat) 

 

8) Valg af revisor og en revisorsuppleant  

 Revisor: Claus Hedegaard (kandidat) 

            Suppleant:  

 

9) Eventuelt 

 

Har du et forslag til grupperådsmødet, skal du senest 22. januar 2020 sende forslaget 

til formand Søren på soren@radulf.dk 

 

Bestyrelsen skal for en god ordens skyld understrege, at alle valg er demokratiske, og 

at interesserede kandidater fortsat kan melde sig uanset om de fremgår af denne 

dagsorden eller ej. 

 

 

 

 

 



 

 

 

Revideret regnskab og budget for 2020 følger medio januar. 

 

Gruppen vil være vært for en kop kaffe og et lille stykke kage 

 

Vi glæder os til at se dig til en god aften. 

Mange hilsner fra bestyrelsen 

Radulf Gruppe 

 

 

 

 

 
 
 


