
 

GRUPPESTYRELSESVALG
Valdemar Atterdag 
Tirsdag d. 13.04.2021 kl. 17.00 
Haven ved Spejderhuset Knasten, Lindekrogen 1, 9260 Gistrup
 
Kom og vær med i Valdemar Atterdags Grupperådsvalg. 
 
Det har været et meget anderledes år, men uanset aktivitetsniveauet i spejdergruppen siger regler og 
foreskrifter, at der skal berettes fra det nyligt afsluttede 2020, herunder godkendelse af regnskabet 
for 2020 samt information om det nye år, som vi har t
af Covid-19, men vi håber og tror på, at vi nok skal komme stærkt tilbage. 
 
Grupperådet tager også meget gerne i mod både ris og ros
. 
Alle gruppens medlemmer over 15 år har stemmeret 
Alle medlemmer under 15 år har ikke stemmeret 
 
Program 

1) Valg af dirigent og referent.  

2) Beretning  
 Ledere og bestyrelse fortæller om deres oplevelser fra 2020

3) Fremlæggelse af årsregnskab 2020 til godkendelse.

4) Behandling af indkomne forslag.

5) Væsentlige beslutninger om gruppen
 Fremlæggelse af gruppens udviklingsplan for 2021

 Vedtagelse af budget for indeværende år, herunder fastsættelse af kontingent.

 Beslutninger i øvrigt om gruppens udvikling, spejderarbejde mv. 

6) Fastsættelse af antallet af bestyrelsesmedlemmer

7) Valg til gruppestyrelsen - på valg er: 

 Mette H– kasserer –

 Mads - forældrerepræsentant 

 Mette P– gruppeleder 

 Ulla – gruppestyrelsesformand 

 Frederik - Ungemedlem 
 Signe - forældrerepræsentant 

 Kristian - forældrerepræsentant 
 

Opstillede kandidater til bestyrelsen = Peter (far til minispejder og juniorspejder)
 

8) Valg af gruppens to medlemmer af Korpsrådet

9) Valg af gruppens fem medlemmer af Divisionsrådet 

10) Valg af revisor og en revisorsuppleant 

11) Eventuelt  

 

GRUPPESTYRELSESVALG 

Haven ved Spejderhuset Knasten, Lindekrogen 1, 9260 Gistrup 

i Valdemar Atterdags Grupperådsvalg.  

Det har været et meget anderledes år, men uanset aktivitetsniveauet i spejdergruppen siger regler og 
foreskrifter, at der skal berettes fra det nyligt afsluttede 2020, herunder godkendelse af regnskabet 
for 2020 samt information om det nye år, som vi har taget hul på. Desværre er dette år også påvirket 

19, men vi håber og tror på, at vi nok skal komme stærkt tilbage.  

Grupperådet tager også meget gerne i mod både ris og ros 

Alle gruppens medlemmer over 15 år har stemmeret - og det har deres forældre ikke.
Alle medlemmer under 15 år har ikke stemmeret – men det har deres forældre. 

Ledere og bestyrelse fortæller om deres oplevelser fra 2020 

Fremlæggelse af årsregnskab 2020 til godkendelse. 

Behandling af indkomne forslag. 

Væsentlige beslutninger om gruppen:  
Fremlæggelse af gruppens udviklingsplan for 2021 

Vedtagelse af budget for indeværende år, herunder fastsættelse af kontingent.

Beslutninger i øvrigt om gruppens udvikling, spejderarbejde mv.  

Fastsættelse af antallet af bestyrelsesmedlemmer 

på valg er:  

– genopstiller 

forældrerepræsentant - genopstiller 

gruppeleder – genopstiller ikke (kandidater = Frederik og Ulla)

gruppestyrelsesformand – genopstiller ikke til denne post 

Ungemedlem – genopstiller ikke 
forældrerepræsentant - genopstiller ikke 

forældrerepræsentant - genopstiller ikke  

Opstillede kandidater til bestyrelsen = Peter (far til minispejder og juniorspejder) 

Valg af gruppens to medlemmer af Korpsrådet 

Valg af gruppens fem medlemmer af Divisionsrådet  

Valg af revisor og en revisorsuppleant  

Det har været et meget anderledes år, men uanset aktivitetsniveauet i spejdergruppen siger regler og 
foreskrifter, at der skal berettes fra det nyligt afsluttede 2020, herunder godkendelse af regnskabet 

aget hul på. Desværre er dette år også påvirket 

ldre ikke. 

Vedtagelse af budget for indeværende år, herunder fastsættelse af kontingent. 

genopstiller ikke (kandidater = Frederik og Ulla) 

 



 

Har du et forslag, som du ønsker at vi skal behandle på grupperådsvalget, skal du senest den 01.04.2021 
sende forslaget til formand Ulla – gruppeleder.vat@gmail.com. 
 
Kandidater til gruppestyrelsen kan ligeledes henvende sig til Ulla. Alle forældre opfordres til at tænke og 
mærke efter – vi SKAL have nye, friske og flere kræfter ind i gruppestyrelsen, så vi kan “sætte godt i gang”, 
når der kommer hold i Covid-19 og vi kan få gang i alle vores sædvanlige og traditionelle aktiviteter
 
Vi glæder os til at se jer. 
 
Mange hilsner fra 
Gruppestyrelsen 

om du ønsker at vi skal behandle på grupperådsvalget, skal du senest den 01.04.2021 
gruppeleder.vat@gmail.com.  

Kandidater til gruppestyrelsen kan ligeledes henvende sig til Ulla. Alle forældre opfordres til at tænke og 
vi SKAL have nye, friske og flere kræfter ind i gruppestyrelsen, så vi kan “sætte godt i gang”, 

19 og vi kan få gang i alle vores sædvanlige og traditionelle aktiviteter

om du ønsker at vi skal behandle på grupperådsvalget, skal du senest den 01.04.2021 

Kandidater til gruppestyrelsen kan ligeledes henvende sig til Ulla. Alle forældre opfordres til at tænke og 
vi SKAL have nye, friske og flere kræfter ind i gruppestyrelsen, så vi kan “sætte godt i gang”, 

19 og vi kan få gang i alle vores sædvanlige og traditionelle aktiviteter 


