
 

Invitation til alle spejdere og forældre og søskende 
Grupperådsmøde Bagsværd Gruppe, Det Danske Spejderkorps 
 

På Bagsværd Gruppes vegne indkalder bestyrelsen hermed til det årlige Grupperåd (generalforsamling) i 
Bagsværd Gruppe  

Søndag d. 3. marts 2019 kl 10-13  

Mødested: Høbjerghus, Høbjerg Hegn 5-7, 3200 Helsinge kl. 10:00 

Forældrene skal først ud på spejdernes forældre-løb mellem kl.10 og 11, derefter afholder vi grupperådsmødet. 
Grupperådet er Bagsværd Gruppes øverste myndighed og består af medlemmer, der er fyldt 15 år, forældre til 
medlemmer under 18 år og bestyrelsesmedlemmer . 

1

 
Medbring: Nysgerrighed, dagsorden + bilag + skriveredskaber, tøj efter vejret 

Program 
Kl 10:00  Vi mødes ved hytten Høbjerghus 
10-11:00 Spejdernes løb for forældrene 
11-12.30 Det formelle Grupperåd – (Imens er der aktivitet for spejderne 

og søskende) 
12.30-13 Frokost for alle og slutrengøring 
Husk: Tilmelding via hjemmesiden. Hvis du har forslag til Grupperådet skal de være sendt til 
formand@dds-bagsvaerd.dk senest d. 16. februar 2019. 

Vi bliver rigtig glade for at se jer alle sammen!!!! Stor Spejderhilsen fra bestyrelsen 

Jonas Fisker (Forælder, junior, trop) formand 
Peder Steiner (Forælder, trop) kasserer – genopstiller ikke 
Mark White (Forælder, trop)  
Rikke Baumann (forælder, junior) - genopstiller ikke 
Rune Pilegaard (forælder, mini) – genopstiller ikke 
Klavs Bærentzen (forælder, mini) 
Jakub Kularik (forælder, mini) 
 
Anders Theilgaard Madsen (Gruppeleder)  
Esben Ejersbo (Ung i styrelsen - posten udgår)  
William Kjærulff-Jørgensen (Klanleder) 
Sebastian Andersen (Juniorleder)   
Aske  Guldberg (tropsleder)  
Helle Rejmers (mikroleder)  
Trine Lund Budtz (minileder)  – er stoppet som leder.  
Mads Nygaard (nanoleder) – er stoppet som leder. 

1 Alle der har lyst kan deltage i Grupperådet. For de stemmeberettigede gælder: Når et medlem ikke er fyldt 15 år, udøver én af 

medlemmets forældre eller værger stemmeretten på vegne af medlemmet.  

For at sikre reel indflydelse og deraf følgende ansvar har hver i Grupperådet deltagende stemmeberettigede kun én stemme, uanset om 

vedkommende har flere funktioner, der giver stemmeret. Hvis en person er forhindret i at møde, kan vedkommende repræsenteres ved en 

suppleant, der så udøver den pågældendes stemmeret. Hver suppleant kan kun repræsentere én stemme.  
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Dagsorden til Grupperåd 2019, Bagsværd Gruppe 
Søndag 3.marts, formelle del ca. kl. 11:00-12:30, medbring bilag (Husk: Start kl. 10:00) 

1. Velkommen 
a. Valg af dirigent og referent. 

2. Formalia  
a. Godkendelse af dagsorden og Grupperådets lovlighed. 

3. Beretninger 
a. Bestyrelsens og ledernes beretning v. formand og gruppeledere. 

i. Kort mundtlig fremlæggelse, opklarende spørgsmål og godkendelse  
4. Årsregnskab 2018, ved kasserer Peder  

a. Fremlæggelse af regnskabet for Bagsværd Gruppe 2018, opklarende spørgsmål og godkendelse.  
5. Indkomne forslag 

a. Forslag til Grupperådet skal være sendt til Formanden (formand@dds-bagsvaerd.dk) senest d.16. 
februar, sådan at Formanden kan udsende forslagene til Grupperådet senest d. 17. februar. 

6. Udviklingsplan 
a. Resultaterne af vores Udviklingsplan 2018 ved gruppeledere Suzette og Anders 
b. Bagsværd Gruppes udviklingsplan 2019. Ved gruppeledere Suzette og Anders 

i. Opklarende spørgsmål, bemærkninger og godkendelse 
7. Budget og kontingent 2019 

a. Fremlæggelse af bestyrelsens forslag til budget 2019 og herunder forslag til 
kontingentfastsættelse ved Kasserer Peder. 

i. Opklarende spørgsmål til bestyrelsens forslag, fastsættelse af kontingent og godkendelse 
af budget 2019 

8. Bestyrelsen og fastsættelse af bestyrelsens størrelse 
a. Beskrivelse af bestyrelsens opgaver ved formand Jonas. Bestyrelsen foreslår at bestyrelsen 

kommer til at bestå af 7 spejderledere og 7 forældre. 
i. Opklarende spørgsmål, bemærkninger og godkendelse af størrelse 

9. Valg til bestyrelsen, Korpsråd og Divisionsråd  
a. Bestyrelsesformand – (Jonas Fisker - ikke på valg)  
b. På valg: Kasserer (Peder Steiner genopstiller ikke) 
c. Anders og Suzette er valgt af lederne som gruppeledere. 
d. Leder repræsentanter (der er kandidater)  
e. Forældrerepræsentanter, ud over formand og kasserer:  

i. Mark White - ikke på valg 
ii. Klavs Bærentzen - ikke på valg 

iii. Jakub Kularik- ikke på valg 
iv. På valg: Bestyrelsesmedlem 1 
v. På valg: Bestyrelsesmedlem 2 

f. Valg til Korpsrådet  
1. Op til 2 med stemmeret 

g. Valg til Divisionsrådsmøde  
i. Op til 5 med stemmeret 

h. Valg af revisor 
i.  Peder Steiner stiller op  

10. Evt.  

 


