
 

 
Spejdere, spejderforældre og søskende inviteres til et hyggeligt aftenarrangement  
med fællesspisning, aktiviteter for børnene og grupperådsmøde (generalforsamling) for forældre 

og spejdere over 15 år.  

 

Tid: Onsdag den 19. februar, kl. 17.30-19.30  
 
Sted: Grønningen, Fægangen 7-9 
 

 

Kom og hør spejderne fortælle om deres oplevelser i 2013 og få information om gruppens 

spejdertilbud, økonomi og aktivitetsplaner for 2014. Der bliver også mulighed for, at du kan give dit 

bud på, hvad vi kan gøre bedre i Karl af Riise. 

 

I år er det ekstra vigtigt at så mange som muligt dukker op, da vi både skal have valgt ny formand 

og ny kasserer. Vi har pt ingen kandidater så vi hører meget gerne fra forældre der vil støtte op om 

spejderarbejdet. 

 

Læs mere på http://dds.dk/gruppeliv/gruppeledelse/bestyrelsesarbejde 

Eller få en snak med gruppeleder Mikkel Kinnerup (tlf.: 3119 5319). 

 
Tilmelding sker på hjemmesiden eller ved at sende en email til info@karlafriise.dk senest mandag 

den 17. februar. Oplyst gerne spejderens navn samt antallet af deltagende børn og voksne. 

 
 
 

PROGRAM 
17.30 – 18.45:   Vores tropspejdere laver sjove udeaktiviteter for spejdere og søskende 

(medbring gerne lommelygte). Grupperådsmøde for forældre, og 
spejdere over 15 år (se dagsorden på næste side). 

 
18.45 – 19.30:  Fællesspisning (Karl af Riises klan sørger ligesom sidste år for dejlig 

mad og drikke til alle, så I slipper for madlavning denne dag ). 
 
 
Med venlig hilsen 
 
Bestyrelsen i Karl af Riise 
 
 
 
 
 
 
 

http://dds.dk/gruppeliv/gruppeledelse/bestyrelsesarbejde
mailto:info@karlafriise.dk


 
 

Dagsorden for grupperådsmøde 
 

Punkt Delmål  Cirkatider 

 
1. Valg af dirigent og referent 

 
 17.30 – 17.35 

2. Godkendelse af dagsorden 

 
Er der nogen indkomne forslag?  
Nogen forslag til hvad vi kan gøre bedre i 
gruppen? 
 

17.35 – 17.40 

3. Beretning for 2013 

 
Spejdere fortæller om ture i 2013 og vi 
viser billeder. 
 

17.40 – 17.50 

4. Økonomi 

 
Gennemgang af årsregnskab 2013 
Forslag til budget 2014 
Forslag til kontingent og 
opkrævningsgebyr 
 

17.50 – 18.05 

5. Væsentlige beslutninger om 
gruppens fremtid 

 
Præsentation af udviklingsplan. 
Forslag fra bestyrelsen omkring delvis 
egenbetaling af PLAN, SPARK, etc. 
(beslutningsforslag fremsendes senere) 
 

18.05 – 18.15 

6. Valg til bestyrelsen 

 
Valg af antal medlemmer i bestyrelsen 
Valg af bestyrelsesformand 
Valg af kasserer 
Valg af øvrige forældre 
Valg af ungerepræsentanter (15-23 år) 
Valg af ledere (mindst 1 gruppeleder) 
Valg af suppleanter 
 

18.15 – 18.30 

7. Valg til Korpsrådet 
 
Valg af to medlemmer fra gruppen 
 

18.30 – 18.35 

8. Valg til Divisionsrådet 
 
Valg af fem medlemmer fra gruppen 
 

18.35 – 18.40 

9. Valg af revisor og suppleant 
 
 
 

18.40 – 18.45 

10. Eventuelt 
 
 
 

 

 


