GRUPPERÅDSMØDE/GENERALFORSAMLING
Mødedato:

Mandag den 1. marts 2021, kl. 19.30

Mødested:

På grund af corona-situationen afholdes general-forsamlingen on line
via Teams. Særskilt mødeindkaldelse fremsendes efter sidste frist for
tilmelding
(sidste frist for tilmelding er den 22. februar 2021)

Køgespejderne
Det Danske Spejderkorps
Bjergvej 7B
4681 Herfølge
Tlf.: 28 59 12 02
info@koegespejderne.dk
www.koegespejderne.dk
Herfølge, den 8. februar 2021

Alle interesserede kan deltage i grupperådsmødet.
Alle Køgespejdere og bestyrelsens medlemmer har stemmeret til grupperådsmødet. For medlemmer under 15 år udøver én
forældre eller værge dog stemmeretten på vegne af medlemmet.
For medlemmer der er fyldt 15 år, men under 18 år udøver én forældre eller værge stemmeretten såfremt medlemmet ikke er til stede.

Dagsorden:
1 Valg af dirigent og referent
2 Beretning
 Bestyrelsens og ledergruppens beretning fremlægges på mødet. Særlig fokus vil blive lagt på hvad der
er gjort for at fremme spejderarbejdets værdier og udvikling – mål og visioner (kan ses på
www.koegespejderne.dk).

3 Regnskab 2020
 Regnskab 2020. Fremlægges på mødet (revideret balance og regnskab lægges på
www.koegespejderne.dk senest 22.02.2021)
 Godkendelse af Regnskab 2020

4 Behandling af indkomne forslag
 Forslag til behandling skal være formanden i hænde senest 15.02.2021
(e-mail: formand@koegespejderne.dk)
 Indkomne forslag, til behandling, vil blive lagt på www.koegespejderne.dk senest den 22.02.2021

5 Væsentlig beslutninger om Køgespejdernes fremtid
 Planer for 2021 (arrangementer, mål og visioner mv.) På grund af corona-situationen anbefaler
bestyrelsen at arbejdet med Udviklingsplaner 2019-2020 forlænges et år (udviklingsplanen kan ses på
www.koegespejderne.dk)
 Inddeling af afdelinger

6 Budget 2021
 Budget 2021, herunder fastsættelse af kontingent. Fremlægges på mødet (oplæg til budget lægges på
www.koegespejderne.dk senest 22.02.2021)
 Bestyrelsen anbefaler at kontingentet fastholdes uændret
 Godkendelse af Budget 2021

7 Valg
 Fastsættelse af antallet af bestyrelsesmedlemmer
 Bestyrelse (formand, kasserer, søkyndig, forældre, unge, gruppeledere, ledere)
Følgende er på valg:
 Christina Thomsen (forældre), genopstiller ikke
 Kasper Ammitzbøll (kassere), genopstiller
 Peter Erkman (gruppeleder), genopstiller
 Richard Neumeister (leder), opstiller
 Signe Hegelund (leder), genopstiller
 Korpsrådet (2 repræsentanter)
 Divisionsrådet (5 repræsentanter)
 Revisor og revisorsuppleant

8 Eventuelt
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