
Dagsorden til Grupperåd 2020, Bagsværd Gruppe 
23. februar, formelle del ca. kl. 11:00-12:30, medbring bilag (Husk: Start kl. 9:45) 

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 2019 ved bestyrelsen v. Helle (administrator) 
a. Fremlæggelse af regnskabet for Bagsværd Gruppe 2019, opklarende spørgsmål og 

godkendelse.  
 

5. Indkomne forslag 
a. Forslag til Grupperådet skal være sendt til Formanden (formand@dds-bagsvaerd.dk) 

senest d. 9. februar, sådan at Formanden kan udsende forslagene til Grupperådet 
senest d. 16. februar. 
 

6. Udviklingsplan 
a. Resultaterne af vores Udviklingsplan 2019 ved gruppeledere Suzette og Anders 
b. Bagsværd Gruppes udviklingsplan 2020. Ved gruppeledere Suzette og Anders 

i. Opklarende spørgsmål, bemærkninger og godkendelse 
 

7. Budget og kontingent 2020 v. Helle (administrator) 
a. Fremlæggelse af bestyrelsens forslag til budget 2020 og herunder forslag til 

kontingentfastsættelse ved bestyrelsen. 
i. Opklarende spørgsmål til bestyrelsens forslag, fastsættelse af kontingent og 

godkendelse af budget 2020 
 

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 - på valg - genopstiller)  
b. På valg: Kasserer: Olav Fronth - stiller op 
c. Anders og Suzette er valgt af lederne som gruppeledere. 
d. Lederrepræsentanter (der er kandidater)  
e. Forældrerepræsentanter, ud over formand og kasserer.  

Herunder en næstformand (vælges internt af bestyrelsen):  
i. Mark White - på valg - genopstiller 

ii. Klavs Bærentzen - på valg - genopstiller 
iii. Ledig post 
iv. Ikke på valg: Olav Fronth - stiller op som kasserer, så posten bliver ledig, hvis 

han bliver valgt.  
v. Ikke på valg: Marie Davíðsdóttir 



 
 

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

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

h. Valg af revisor 
 

10. Evt 
 

HJÆLP TIL OPRYDNING I HYTTEN -  

ALLE FORÆLDRE HJÆLPER MED AT GØRE RENT! 
 


