
                                                   

Invitation til Grupperådsmøde                

og Fastelavns-tøndeslagning  

   hos 3. Vesterbro Vildgæssene 

søndag d. 27. februar 2022 kl. 12.30-15.30 

 

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 spejderløb for spejdere og søskende ved Søndermark Gruppes hytte 

og bagefter fejrer vi Fastelavn ved at slå katten af tønden. Man må meget gerne komme udklædt. 

 

Program for dagen 

12:30 Vi mødes i hytten. Spejdere og søskende tager på løb. Spejdere og forældre til spejdere under 15 år 

holder grupperådsmøde i hytten på Azaleavej 26.  

 

12:45 Dagsorden 

1. Valg af dirigent og referent 

2. Godkendelse af indkaldelse og dagsorden 

 3. Kort spejderløb i hytten med fokus på : 

a. Beretninger for året der er gået 

b. Gennemgang af årsregnskab for 

2021 og budget for 2022/2023 

c. Fremlæggelse af gruppens 

udviklingsplan 

d. Projekt shelter på Bavnen 

e. Årets spejder-arrangementer 

13:45 4. Godkendelse af regnskab for 2021 

5. Fremlæggelse  af budget for 2022 og 2023 

6. Vedtagelse af kontingent for det kommende år 

7. Behandling af evt. indkomne forslag 

8. Vedtagelse af gruppens udviklingsplan 

9. Fastsættelse af antal bestyrelsesmedlemmer 

10. Valg af repræsentanter til bestyrelsen: bestyrelsesformand, kasserer, ledere, forældre/unge.  

11. Valg af revisor og revisor suppleant 

12. Valg af to repræsentanter til Korpsrådsmødet og fem repæsentanter til Divisionsrådsmødet 

13. Hør om planerne for gruppens deltagelse i Spejdernes Lejr 2022 på Hedeland 

14. Eventuelt  

14:30 Vi fejrer fastelavn og slår katten af tønden - kom gerne udklædt 

15:30  Tak for i dag 

 

Tilmelding for både de store og små sker her:  

https://forms.gle/15FSN1iStzxBc3bT7 - SENEST mandag d. 21/2 - 2022 

Vi glæder os til at se jer! 

På bestyrelsens og gruppeledelsens vegne Sidsel og Rama 

https://forms.gle/15FSN1iStzxBc3bT7

