
Albertslundspejdernes grupperådsmøde torsdag d. 17/2 2022 kl. 18:30 Dagsorden jf. Det Danske Spejderkorps’

vedtægter § 64

Referat af grupperådsmødet.

1. Valg af dirigent og referent

Karen blev valgt som dirigent og Linda som referent.

Karen konstaterer at dagsorden og regnskaber er fremsendt rettidigt.

2. Fremlæggelse af beretninger.

Thomas viste beretningerne på projektoren. Men da de var sendt ud, fik vi bare vist Troppens, som var ekstra

fin.

3. Fremlæggelse og godkendelse af årsregnskabet for 2021

Nils gennemgik hurtigt punkterne i regnskabet. Nævnte blandt andet at vi ikke tjente noget på lillebrorlodder,

da vi ikke kunne sælge lodder sidste år. Vi ender på et negativ resultat på -13115,38 kr.

Derefter gik han videre med balancen for 2021. Regnskabet blev godkendt.

4. og 5. Fremlæggelse og godkendelse af justeret budget for indeværende år (2022) og for 2023.

Ifølge de nye regler fra det danske spejderkorps, så skal man nu have budget med for det indeværende år og

året efter.

Nils gennemgik budgettet. Nævnte blandt andet at der er afsat penge til nogle af udgifterne til spejdernes lejr

og generelt sat penge af til aktiviteter, så vi kan flere ting i år end vi kunne under Corona. Vi ender ud med at

have et underskud på – 38.237,88 kr. Men da gruppen har formue i banken, så mener vi at det vil være ok, med

et underskud. Vi vil fremadrettet afsætte 10.000 kr. hvert år til den næste store spejdernes lejr om 5 år.

Thomas gennemgik deltager prisen for spejdernes lejr 2022. Bemærk at det er ca. priser, der kommer mere

præcise beløb når vi kender det præcise beløb.

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1vrRUVGMTwrDSZVyE3AU8CJEFY5YOdZRtntq_MNgpEHQ/edit?usp=s

haring

Budgettet for 2023 ligner 2022, men uden ekstra udgifter til materialer til spejdernes lejr og uden hensatte

midler. Begge budgetter blev godkendt.

6. Vedtagelse af kontingent(er) for det kommende år 2023.

Godkendt via budgettet. Kontingentet er uændret: 900,- kr. om året.

7. Behandling af indkomne forslag.

Ingen indkomne forslag.

8. Fastsættelse af antal pladser i bestyrelsen.

Vi sætter et maksimum på 20 pladser.

9. Valg til bestyrelsen (gælder for en toårig periode)

Valg af formand: Christoffer Pedersen er ikke på valg.

Valg af kasserer: Nils Nygaard fortsætter

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1vrRUVGMTwrDSZVyE3AU8CJEFY5YOdZRtntq_MNgpEHQ/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1vrRUVGMTwrDSZVyE3AU8CJEFY5YOdZRtntq_MNgpEHQ/edit?usp=sharing


Den nyvalgte bestyrelse:

Funktion Navn Valgt Ikke på valg/ Genvalgt/ Nyvalgt/ Stoppet
Formand Christoffer Pedersen 2021 Ikke på valg
Kasserer Nils Nygaard 2020 Genvalgt
Gruppeleder Linda Boje Dalsgaard 2021 Genvalgt for 1 år
Leder Ellen Nielsen 2020 Genvalgt
Leder Hanne Carlsen 2020 Genvalgt
Leder Mette Holm 2020 Genvalgt
Leder Thomas Carlsen 2021 Ikke på valg
Forældre Benedicte Winkler 2022 Nyvalgt
Forældre Irene Philipson 2020 Stoppet
Forældre Jannick Djurhuus 2020 Stoppet
Forældre Susanne Post Nexø 2020 Genvalgt
Ung Andrea Holm-Pedersen 2020 Stoppet
Ung Katrine Carlsen 2021 Ikke på valg
Ung Nikoline Holm-Pedersen 2021 Ikke på valg
Ung Amanda Bøgelund Andersen 2022 Nyvalgt

10. Valg af revisor og evt. revisorsuppleant (gælder for en et år)

Mads Ellegaard er på valg og modtager gerne genvalg. Der blev ikke fundet nogen revisorsupplant.

11. Valg af fem stemmeberettigede til divisionsrådsmødet (gælder for en et år)

Thomas Carlsen, Hanne Carlsen, Katrine Carlsen, Ellen Nielsen og Linda Boje Dalsgaard.

Valg af to stemmeberettigede til korpsrådsmødet (gælder for en et år)

Linda Boje Dalsgaard og Katrine Carlsen.

12. Spejdernes Lejr 2022

Katrine forklarede lidt om spejdernes lejr og gennemgik slides og viste billeder af spejdernes lejr 2017. Priserne

for deltagelse er ca. priser.

Se billederne:

https://docs.google.com/presentation/d/19zoGosea9Tz-clilyvVibOJugrEUoQPMccmm-JrIOXw/edit?usp=sharing

13. Eventuelt

https://docs.google.com/presentation/d/19zoGosea9Tz-clilyvVibOJugrEUoQPMccmm-JrIOXw/edit?usp=sharing

