
 
Velkommen til Grupperådsmøde og Tænkedag  
                    hos 3. Vesterbro Vildgæssene 

                søndag d. 24. februar 2019 kl. 10.00-12.15 

 
Grupperådsmødet er gruppens generalforsamling – det er det årlige 
møde, hvor bestyrelsen og ledergruppen fortæller om årets 
spejderoplevelser, og hvor vi sammen kan diskutere planer for 
fremtiden. Alle gruppens medlemmer er inviterede og har stemmeret til 
mødet, spejdere under 15 år repræsenteres af en forældre.  
 

Mens dem over 15 år er til møde, er der løb og fejring af Tænkedag (en 
international spejderdag) for spejdere og søskende. 

 
Det årlige Grupperådsmøde er jeres mulighed for: 
 
·         at møde lederne og bestyrelsen, og få et bedre indtryk af organisationen i gruppen. 
·         at få indtryk af året, der gik i 3.V.V. og få et overblik over året, der kommer. 
·         at høre nærmere om, hvad de forskellige spejdergrene laver, og høre hvad der venter af spændende  
          udfordringer for jeres børn, i det kommende år. 
·         at få lejlighed til at stille spørgsmål og komme med forslag til ledelse og bestyrelse. 
 
Mens dem over 15 år er til møde, er der Tænkedags-møde for spejdere og søskende ved Søndermark 
Gruppes hytte. Tænkedag (Thinking Day) er den internationale  spejderdag.  Denne  dag  laver  spejdere  i 
hele verden noget, der minder os om, at der findes spejdere i næsten alle lande i hele verden. Vores 
Tænkedags-møde vil i år handle om, hvad spejdere laver i andre lande. Vi skal prøve sjove lege fra 15 
forskellige lande og alle spejdere der deltager,  får et sejt mærke til uniformen.  
 
Tænkedag fejres på mange forskellige måder. En af traditioner er at spejdere samler penge til WAGGGS 
Tænkedags-fond. Tænkedags-fonden giver penge til udvikling af spejderarbejdet i lande, hvor 
spejderarbejdet er under opbygning. Traditionen i Danmark er at give 2 kr. for hvert påbegyndt år, man 
har været spejder. Det er naturligvis frivilligt, om man vil give penge til Tænkedags-fonden.  
 

 
 
 
 
Tilmelding for både de store og små sker her:  
https://goo.gl/oMDjLF - SENEST mandag d. 18/2 - 2019 
 
Vi håber, at I støtter op om dette møde!  
 
På bestyrelsens og gruppeledelsens vegne Sidsel og Rama 
 
  

https://goo.gl/oMDjLF


 
Program for dagen 
 
10:00 Vi mødes i hytten. Spejdere og søskende tager på løb.  

Spejdere og forældre til spejdere under 15 år begynder 
grupperådsmøde i hytten.  
 

10:15 Dagsorden: 
1. Godkendelse af indkaldelse og dagsorden 
2. Valg af dirigent og referent 
3. Kort spejderløb i hytten med fokus på  

a. Beretninger for året der er gået 
b. Gennemgang af årsregnskab for 2018 og budget  

for 2019 
c. Gruppens samværspolitik og Udviklingsplan 
d. Fremvisning af hytten Bavnen 
e. Spejderoplevelser anno 2019 

 
11.15 4. Godkendelse af regnskab for 2018 

5. Vedtagelse af budget for 2019, herunder fastsættelse af kontingent 
6. Fastsættelse af antal bestyrelsesmedlemmer 
7. Valg af repræsentanter til bestyrelsen:  

bestyrelsesformand, kasserer, ledere, forældre/unge.  
8. Valg af revisor og revisor suppleant 
9. Valg af to repræsentanter til Korpsrådsmødet og fem repæsentanter til Divisionsrådsmødet 
10. Fremlæggelse af gruppens Udviklingsplan frem mod 2020 
11. Fremlæggelse og godkendelse af gruppens samværspolitik 
12. Fremlæggelse af Projekt “Køb Bavnen” og beskrivelse af det videre forløb. 
13. Eventuelt  
 

12.15 Vi synger Spejderbror og samler penge til Tænkedags-fonden 
 Tak for i dag 
 

 


