Hammeluglerne indkalder til

Grupperådsmøde 2019

Kære forældre, ledere og spejdere over 15 år.
I inviteres hermed til til grupperådsmøde:
Søndag d. 10. marts 2019 kl. 10-13 i spejderhytten i Engedal.

Alle spejdere under 15 år er også
velkomne, når bare de tager deres
forældre med.
Vi afslutter mødet med at få en
lækker primi frokost med høflig
selvbetjening
- altså en rugbrødsmad.
Af hensyn til indkøb af mad og kaffebrygning, vil vi sætte stor pris på,
at I tilmelder Jer via vores hjemmeside: hammeluglerne.dk.

Hvad er et grupperådsmøde?
Grupperådsmødet er det mange andre
foreninger kalder for generalforsamling.
De fremmødte udgør et grupperåd, altså
dem der kan træffe beslutninger om ting
og vælge medlemmer til bestyrelsen.
Grupperådsmødet er foruden formalia
også der, hvor forældre, ledere og spejdere kan genleve minder fra året der gik,
lave aktiviteter sammen og planlægge
nye udfordringer for den kommende tid.

Dagsorden:

1. Valg af dirigent og referent
2. Beretning fra bestyrelsen ved formanden og fra lederne ved gruppelederen
3. Fremlæggelse af årsregnskab og status for det foregående år til godkendelse. Regnskab og budget kan hentes på hammeluglerne.dk
4. Behandling af indkomne forslag
5. Væsentlige beslutninger om gruppens fremtid, herunder:
• Vedtagelse af budget for indeværende år, herunder fastsættelse af kontingent.
6. Pause/Mærkeuddeling/Underholdning
7. Fastsættelse af antallet af bestyrelsesmedlemmer.
8. Valg til bestyrelsen -og præsentation af de nuværende der ikke er på
valg. Se bilag.
• Bestyrelsesformand og kasserer
• Forældrerepræsentanter og suppleanter
• Unge spejdere mellem 15 og 24 år
• Ledere, herunder mindst en gruppeleder.
• Valg af gruppens to medlemmer af Korpsrådet.
• Valg af gruppens fem medlemmer af Divisionsrådet.
• Valg af revisor og en revisorsuppleant.
9. Beretning fra større arrangementer tilknyttet gruppen
Vi glæder os til at se Jer alle sammen
Med spejderhilsen,
Bestyrelsen
Har du forslag du ønsker behandlet under punkt 4, skal de sendes til formanden:
Merete Baastrup (merete.baa@gmail.com) senest 14 dage før mødet.

