I forbindelse med gruppelejren den 27. februar til 1. marts på Brommecentret lidt uden for Sorø,
afholder vi grupperådsmøde (foreningens generalforsamling) for forældre og spejdere over 15 år.
Tid: Søndag den 1. marts kl. 10.00-12.00
Sted: Brommecentret, Bromme Østermark 28, 4190 Munke Bjergby
Kom og hør om året der er gået og få information om gruppens spejdertilbud, økonomi og
aktivitetsplaner for 2015. Der bliver også mulighed for, at du kan give dit bud på, hvad vi kan gøre
bedre i Karl af Riise.
I år skal vi have valgt en ekstra forældrerepræsentant og 1-2 suppleanter i bestyrelsen, da 2
nuværende forældrerepræsentanter ikke opstiller til genvalg.
Vil du høre mere om hvordan du kan støtte op omkring spejderarbejdet som bestyrelsesmedlem
kan du læse mere på http://dds.dk/gruppeliv/gruppeledelse/bestyrelsesarbejde eller tage kontakt til
bestyrelsesformand, Morten Gervil på formand@karlafriise.dk eller 2041 5303.
Vi håber mange af jer også har lyst til at deltage i vores gruppelejr fra fredag eller lørdag med
overnatning, eller møde op til brunch fra kl. 9 søndag. Tilmelding sker på
http://karlafriise.dk/gruppelejr

Med venlig hilsen

Bestyrelsen i Karl af Riise

Dagsorden for grupperådsmøde
Punkt

Delmål

1. Valg af dirigent og referent

2. Årsberetning

Bestyrelsen og ledergruppen gennemgår årsberetninger for
2014, som også ligger på gruppens hjemmeside

3. Fremlæggelse af årsregnskab til
godkendelse

Gennemgang af årsregnskab 2014 og godkendelse.
Regnskab vil ligge på gruppens hjemmeside senest den 22.
februar.

4. Behandling af indkomne forslag

Forslag skal sendes til bestyrelsen senest den 15. februar.
Evt. indkomne forslag vil være tilgængelig på hjemmesiden
den 22. februar.

5. Væsentlige beslutninger om
gruppens fremtid

Præsentation af udviklingsplan og godkendelse heraf.
Forslag til budget 2015 herunder fastsættelse af kontingent
og godkendelse af endeligt budget.

6. Fastsættelse af antallet af
bestyrelsesmedlemmer

7. Valg til 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

8. Valg til Korpsrådet

Valg af to medlemmer fra gruppen

9. Valg til Divisionsrådet

Valg af fem medlemmer fra gruppen

10. Valg af revisor og evt. suppleant

11. Eventuelt

Alle materialer ligger på www.karlafriise.dk/grupperaadsmoede2015

