
Det Danske Spejderkorps

Korsør Spejderne, Korsør Lystskov 3, 4220 Korsør

Indkaldelse til Gruppeledervalg den 26/2-2023 kl. 12, Spejderhytten

Der er tilmelding for ledere. Hvis du ønsker at deltage, så send gerne en sms til 
formand Anja Nordby Bøgeblad, tlf. 61305551 senest den 26/2 kl. 9.
Det forventes at deltageren har læst indkaldelsen med alle bilag før deltagelse i valget, 
og har taget stilling til sin stemme (godkendt/ikke godkendt) inden selve mødet.

Dagsorden: Dato: 1/2-2023

1) Velkomst 
a. Velkomst ved formanden
b. Valg af dirigent
c. Valg af referent
d. Konstatering om valg af gruppeleder er indkaldt på fornuftig vis BILAG A
e. Godkendelse af dagsorden

2) Valg til gruppeleder gældende for ubegrænset periode: VEDTÆGTER Kapitel IV og 
Kapitel V

a. Gruppeleder med bestyrelsesplads og tegningsberretigede
b. Gruppeleder uden bestyrelsesplads 

3) Evt. - Der kan ikke træffes beslutninger på dette punkt

Med venlig hilsen
Anja Nordby Bøgeblad, formand Mail: mail@anjanordby.dk

Korsør Spejderne, Korsør Lystskov 3, 4220 Korsør
www.korsoerspejderne.dk www.facebook.com/korsoerspejderne

Forbehold for ændringer
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Bilag A - punkt 1.d 

Deadlines
Indkaldelse med dagsorden og bilag er udsendt via Medlemsservice senest den 
5/2-2023 og er tilgængelig på hjemmesiden herefter. Arrangementet "Bestyrelses- og 
Ledermøde" har været synligt på hjemmesidens kalender siden den 17/1-2023.

Ønske om opstilling skal indleveres på mail til formanden senest den 12/2-2023 kl. 12. 
Spørgsmål skal indleveres på mail til formanden senest den 12/2-2023 kl. 12. 

Referat med bilag udsendes via Medlemsservice til bestyrelsesmedlemmer, ledere og 
divisionschefer senest den 12/3-2023 og er tilgængelig på hjemmesiden herefter.

Den nye bestyrelse og lederteam har møde den 26/2-2023 kl. 12-13 med underskrivning 
af generalforsamlingens referat, regnskab, ledergodkendelser samt planlægning af årets 
5 bestyrelsesmøder. 

Deltagelse
Følgende personer kan deltage i valg af gruppeleder:

⦁ Bestyrelsesmedlemmer, suppleanter, kasserer og revisor/bilagskontrolant
⦁ Ledere
⦁ Repræsentanter for Antvorskov Division

Der er tilmelding for ledere. Hvis du ønsker at deltage, så send gerne en sms til 
formand Anja Nordby Bøgeblad, tlf. 61305551 senest den 26/2 kl. 9.

Stemmeberettigede: Kun ledere og assistenter. 
Opnåelse af valg: Personen skal have mere end halvdelen af de deltagende stemmeberettigedes 
stemmer.
Det forventes at den stemmeberettigede har læst indkaldelsen med alle bilag før deltagelse i 
valget, og har taget stilling til sin stemme (godkendt/ikke godkendt) inden selve mødet. Vær 
opmærksom på at der udsendes 2 mails med oplysninger.

Mødekultur
Mødetid: Vær gerne klar 5 minutter før mødestart.
Ordstyring: Dirigenten giver efter udvalgte punkter mulighed for at der kan stilles spørgsmål. 
Ræk hånden op.
Afstemninger: Kun de stemmeberettigede skal stemme. De opstillede personer kan ikke 
stemme på selv selv. Afstemningen sker ved håndsoprækning eller ved at forsamlingen klapper. 

Oplysninger
Om lederteamet: https://korsoerspejderne.dk/lederne
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Bilag B - punkt 2 Valgopstilling pr. den 1/2-2023

Der er én ledig post som gruppeleder. 
Ønsker du at opstille til posten, skal ønsket indleveres på mail til formanden Anja 
Nordby Bøgeblad, mail@anjanordby.dk senest den 12/2-2023 kl. 12. Der kan ikke tages 
beslutning om opstilling senere end den angivne frist. 

Valg af bestyrelsesformand, kasserer og gruppeleder bør ske forskudt, sådan at en af de 
tegningsberretigede ikke er på valg.

Opdateret valgopstilling udsendes via Medlemsservice til bestyrelsesmedlemmer og 
ledere senest den 19/2-2023 kl. 21. 

Valg af 1-2 gruppeledere for en ubegrænset periode VEDTÆGTER Kapitel IV og Kapitel 
V

a. Gruppeleder med bestyrelsesplads og tegningsberretigede 
Marianne Aaløkke Vinther ikke på valg (valgt som bestyrelsesmedlem på 
grupperådsmødet 2023)

b. Gruppeleder uden bestyrelsesplads 
Thor Jespersen ønsker valg (Lederteamets indstilling)

Begrundelse for ønske om to gruppeledere
Det er en fordel med 2 gruppeldere - så kan de fordele opgaver - så de kan supplere
hinanden. Det har været et stort ønske fra gruppeleder Mariannes side, at hun har en 
hjælper set i lyset af den store opgavemængde, som hun har. På flere ledermøder har 
der været talt om hvem der kunne. 

Thor og Marianne har lavet en fordeling af de opgaver som Marianne har som 
gruppeleder og de opgaver hun har fået af bestyrelsen. Forslag til fordeling af opgaver 
er sendt til bestyrelsesmedlemmer og ledere den 13/12-2022. Den endelige fordeling af 
opgaver planlægges i samarbejde med den nye bestyrelse. 

Lederteamet og gruppeleder Marianne indstiller Thor til posten. Lederteamet har givet 
deres tilkendegivelse på Ledermødet den 10/12-2022 om ønsket at afholde 
Gruppeledervalg i forbindelse med Grupperådsmødet den 26/2-2023.

Oplysninger
Vedtægter og udviklingsplan: https://korsoerspejderne.dk/bestyrelsen
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