Det Danske Spejderkorps

Trelleborg Spejderne

Grupperådsmøde
Tirsdag den 27. februar 2018
kl. 17.30 - 20.00
Kære forældre
Vi vil gerne invitere alle forældre, søskende og medlemmer hos Trelleborg Spejderne til
Grupperådsmøde (generalforsamling) tirsdag den 27. februar kl. 17.30 - 20.00
Se billeder og hør lederne fortælle om oplevelser fra 2017 samt få information om
udviklingsmål (forældreinddragelse), økonomi (forhøjelse af kontingent) og aktiviteter i 2018.
Kl. 17.30 Fællesspisning
Vi laver maden samt køber øl og vand, dette sættes på et ta’ selv bord.
I skal selv medbringe tallerkner og bestik. Der bliver senere serveret kaffe og te.
Kl. 18.30
Grupperådsmøde for forældre til medlemmer under 18 år, og medlemmer der er fyldt 15
år. Dagsorden kan læses på bagsiden.
Troppens spejdere arrangerer aktiviteter for mikroer, minier, juniorer og søskende.
Husk udetøj!

Tilmelding foretages på hjemmesiden www.trelleborg-spejderne.dk
senest tirsdag 20. februar.

Vi glæder os til at se dig til en god aften.
Mange hilsner fra
Bestyrelsen
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Trelleborg Spejderne har 114 medlemmer

Det Danske Spejderkorps

Trelleborg Spejderne

Bestyrelsen består af 4 forældre,
4 ledere og 1 ung

Program for grupperådsmødet
Tirsdag 27. februar 2018 kl.18.30 – 20.00
1. Valg af dirigent og referent.
2. Beretning fra bestyrelse og ledere
- Der fortælles om oplevelser i 2017, der vises billeder og fortælles om aktiviteter i 2018

3. Fremlæggelse af årsregnskab 2017 til godkendelse
4. Behandling af indkomne forslag
5. Væsentlige beslutninger om gruppens fremtid, herunder:
- Forelæggelse af gruppens udviklingsplan 2017-2018 - fokus på forældreinddragelse
- Vedtagelse af budget 2018, herunder fastsættelse af medlemskontingent
6. Fastsættelse af antallet af bestyrelsesmedlemmer
7. Valg til bestyrelse af: bestyrelsesformand, kasserer, unge, ledere og forældre
- Formand Steen Badsberg er på valg – modtager genvalg
- Tommy Bruus er på valg – modtager genvalg
- Vi håber, at flere forældre vil opstille til bestyrelsen
8. Valg af repræsentanter til Korpsrådet og Divisionsrådet.
9. Valg af revisor og en revisorsuppleant
10. Eventuelt

Regnskab 2017 og budget 2018
kan læses på www.trelleborg-spejderne.dk

Har du et forslag, som du ønsker, at vi skal behandle på grupperådsmødet, skal forslaget senest
d. 13. februar sendes til formand Steen Badsberg på steen.badsberg@stofanet.dk
Mange hilsner fra
Bestyrelsen
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