
Det Danske Spejderkorps  
Korsør Spejderne  

  

Indkaldelse til grupperådsmøde 

Torsdag den 20. februar 2020 kl. 17-19  
Spejderhytten, Korsør Lystskov 3, 4220 Korsør 

 Skrevet af: Lasse Ottenfeldt den 29/1-2020 Side 1  

Dagsorden ifølge vedtægter:    Dato: 29/1-2020 

 1)  Velkomst  

a. Valg af dirigent  

b. Valg af referent  

c. Konstatering om generalforsamlingen er lovligt indkaldt  

d. Godkendelse af dagsorden  

 

2) Beretning til godkendelse: 

a. Bestyrelsens arbejde  

b. Ledergruppens arbejde  

 

3) Fremlæggelse af årsregnskab til godkendelse  

 

4) Behandling af indkomne forslag  

Forslag skal indleveres på mail til formanden senest 14 dage før mødet.  

 

5) Væsentlige beslutninger om gruppens fremtid:  

a. Udviklingsplan 

b. Vedtagelse af budget 

c. Fastsættelse af kontingent (gældende fra april 2019)  

 

6) Fastsættelse af antal medlemmer i bestyrelsen:  

a. Bestyrelsen bør mindst bestå af formand, kasserer, gruppeleder og tre øvrige  

Korsørspejderne ønsker at der er 4-6 pårørende, 1-2 unge, 1-2 gruppeledere, 1-2 

grenledere, 1 bestyrelsesformand, 1 kasserer. I alt 9-14 stemmeberettigede 

personer og 1-2 suppleanter.  

 

Pause, hvor bestyrelsen er vært med kaffe/te og kage  
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7) Valg til bestyrelse gældende for en toårig periode (lige år):  

a. Formand  

b. Kasserer (ulige år) da vores kasserer ønsker at stoppe før tid 

c. 2-3 pårørende til medlemmer 0-24 år  

d. Ungdomsrepræsentanter (medlemmer/lederassistenter 15-24 år) 

 

8) Godkendelse af 1-2 ledere i bestyrelsen for en toårig periode (lige år) 

 

9) Valg til bestyrelse gældende for en etårig periode:  

a. Revisor (bilagskontrollant)  

b. 1-2 suppleanter  

 

10) Valg af to medlemmer til Korpsrådet for en etårig periode:  
(bestræbes at den ene er mellem 15-23år) 

 
11) Valg af fem medlemmer til Divisionsrådet for en etårig periode:  

(bestræbes at to er mellem 15-23år) 

 

12) Evt.  

 

Indkaldelse med dagsorden er udsendt via Medlemsservice senest 4 uger før mødet. 

Forslag skal indleveres på mail til formanden senest 14 dage før mødet.  

Alle bilag er synlige via Medlemsservice og udsendes på mail senest 7 dage før mødet.  

 

Med venlig hilsen 

Lasse Ottenfeldt, formand 

Mail: lasse.ottenfeldt@gmail.com 

 

Korsør Spejderne, Korsør Lystskov 3, 4220 Korsør 

www.korsoerspejderne.dk 

www.facebook.com/korsoerspejderne 

 


