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Det Danske Spejderkorps 

 Trelleborg Spejderne 
Slagelse 18. januar 2022 

 
 

Grupperådsmøde 
(generalforsamling) 
 

Tirsdag den 8. februar 2022 
kl. 18:30 – 20:00 
 
 

Kære forældre og spejdere 
 

Vi vil gerne invitere forældre til medlemmer under 18 år og medlemmer, der er fyldt 15 år 
til Grupperådsmøde (generalforsamling) tirsdag den 8. februar kl. 18.30 - 20.00 
 
Se billeder og hør lederne fortælle om oplevelser fra 2021 samt få information om 
udviklingsmål, økonomi og aktiviteter i 2022 – bl.a. Spejdernes Lejr 2022 
 
Grupperådsmødet foregår samtidig med, at der er spejdermøder for mini, junior og trop. 
 
Vi mangler ikke nye medlemmer i bestyrelsen, da de nuværende genopstiller, men kunne 

godt bruge et par suppleanter, en ny revisor og en ny kasserer i Husstyrelsen       

 
Bestyrelsen holder 5 møder årligt, hvor gruppens udvikling og økonomi behandles. 
Vi mangler en husmand til at kigge efter spejderhuset. 
 
Medbring mundbind - Covid-19 restriktionerne kræver, at vi har mundbind på indendørs, 
men når vi sidder ned, må de gerne aftages. 
 
Medbring evt. kaffe og kage til eget forbrug. 
 
Dagsorden er på næste side. 
 
 
Tilmelding foretages på hjemmesiden www.trelleborg-spejderne.dk  
senest tirsdag 1. februar.  
 
 

Vi glæder os til at se dig – vi opfordrer til, at du er nytestet       

 
 
Mange hilsner fra 
Bestyrelsen 
 
 
 

http://www.trelleborg-spejderne.dk/
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Det Danske Spejderkorps 

  Trelleborg Spejderne 

 

   
      

Dagsorden for grupperådsmødet 
Tirsdag 8. februar 2022 kl.18.30 – 20.00 
 

1. Valg af dirigent og referent. 
 

2. Beretning fra bestyrelse og ledere 
             - Der fortælles om oplevelser i 2021 og kommende aktiviteter i 2022 
 

3. Fremlæggelse og godkendelse af årsregnskabet for 2021. 
 

4. Fremlæggelse og godkendelse af budget 2022. 
 

5. Fremlæggelse og godkendelse af budget 2023. 
 

6. Fremlæggelse af kontingent for det 2023 til godkendelse. 
 

7. Behandling af indkomne forslag. 
 

8. Fastsættelse af antal pladser i bestyrelsen. 
 

9. Valg til bestyrelse af: Formand, kasserer, unge, ledere, forældre + suppleanter 
            - Formand René Timm er på valg – genopstiller 
            - Kasserer Dan Nobel er på valg – genopstiller 
            - Forældre Gitte Bislev er på valg – genopstiller 
            - Forældre Maria Selsbæk er på valg – genopstiller 
            - Gruppeleder Kristian Poulsen er på valg – genopstiller 
            - Minileder Rune Wortmann er på valg – genopstiller 
            - Ung Isabella Bruus er på valg – genopstiller ikke  

 
10. Valg af revisor og evt. en revisorsuppleant 

 
11. Valg af fem stemmeberettigede til Divisionsrådsmødet (23.4.) 

 
12. Valg af to stemmeberettigede til korpsrådsmødet 

 
13. Eventuelt 

 
Regnskab 2021 og budget 2022 

kan læses på www.trelleborg-spejderne.dk 
 
Har du et forslag, som du ønsker, at vi skal behandle på grupperådsmødet, skal forslaget senest  
d. 1. februar sendes til formand René Timm på kontakttimm@outlook.dk  
 
 
Mange hilsner fra 
Bestyrelsen 

Trelleborg Spejderne har 118 medlemmer 
 

Bestyrelsen består af forældre, 

ledere og unge 

mailto:kontakttimm@outlook.dk

