
 

Hammeluglernes Grupperådsmøde 10/3 2019 
 

 

• Valg af dirigent og referent 

• Hanne Jørgensen foreslået som dirigent – Valgt 

• Lone Vestergaard foreslået som referent – Valgt 

 

Dirigenten fastslår at der indkaldt til Grupperådsmødet jf. vedtægter. Der er søgt 

dispensation his Divisionsledelsen og først at afholde mødet efter 1/3-2019 og dette 

er godkendt.  

 

• Fremlæggelse af årsregnskab og status for det foregående år til godkendelse.  

• Regnskab fremlagt ved Kirsten Mørk og godkendt 

• Væsentlige beslutninger om gruppens fremtid, herunder:  

• Vedtagelse af budget for indeværende år, herunder fastsættelse af 

kontingent. 

• Budget for 2019 godkendt. Kontingens fastholdes på 1200 kr. årligt 

• Budget for 2019 og Regnskab 2018 er vedhæftet referatet  

 

• Beretning fra bestyrelsen ved formanden og fra lederne ved gruppelederen 

• Alle Beretninger er godkendt og vedhæftes som bilag til referatet – Vær 

opmærksom på datoer for grillaften, sommerlejr og opstart efter 

sommerferien – disse står i beretningen fra gruppelederen 

 

• Behandling af indkomne forslag – Der er ikke kommet nogle forslag 

  

• Væsentlige beslutninger om gruppens fremtid, udover budget: 

• Det var tidligere aftalt at junior-grenen skulle være 3 års, men for dette 

spejder-år er det aftalt at de der skulle have været 3-års junior rykker op til 

troppen i år. Det kan være det ændres igen til næste år 

  

Pause- Mikroerne lavede cirkusforestilling 

- Og fik deres cirkusmærke 😊 

- Der blev også uddelt juletræs-mærker til alle de spejdere, der har hjulpet 

med salget 



 

 

• Fastsættelse af antallet af bestyrelsesmedlemmer. 

 Fastholdes på 11 medlemmer. 

 På kommende bestyrelsesmøde anbefales det at ændre valgperioder for en 

eller 2 bestyrelsesmedlemmer, så ikke alle er på valg samme tid. 

• Valg til bestyrelsen - og præsentation af de nuværende der ikke er på valg. 

• Bestyrelsesformand og kasserer 

 Formand Merete Baastrup – ikke på valg 

• Kasserer Kirsten Mørk - Genvalgt 

• Forældrerepræsentanter og suppleanter 

 Ture Lyhne – ikke på valg 

 Berit L Waltof – ikke på valg 

 Mia Kjærullf – ikke på valg 

• Suppl: 

 Ivanna Larsen – Genvalgt 

 Casper Mellerup - Valgt 

• Unge spejdere mellem 15 og 24 år 

 William Smithson - Valgt 

 Anders Kaa – Ikke på valg 

 Laura Nørgaard Henriksen – Ikke på valg 

• Ledere, herunder mindst en gruppeleder. 

 Gruppeleder Lene Mørk – Er valgt af lederne 

 Morten Pedersen – ikke på valg 

 Christian Schøpfer – Ikke på valg 

• Valg af gruppens to medlemmer af Korpsrådet. 

 Christian Schøpfer – Genvalgt 

 Laura Nørgaard Henriksen - Genvalgt 

• Valg af gruppens fem medlemmer af Divisionsrådet. 

 Lene Mørk - Genvalgt 

 Anders Kaa - Genvalgt 

 Laura Nørgaard Henriksen - Genvalgt 

 Kirsten Mørk - Genvalgt 

 Merete Baastrup - Genvalgt 

   

• Valg af revisor og en revisorsuppleant. 

 Maja Oxholm – Valgt som revisor 

 Lone Vestergaard– Valgt som revisor-suppleant 



 Erik Særkjær stillede også op, men for at undgå evt. spørgsmål i 

forhold til habilitet jf. §4 stk. 3 valgte grupperådet at se bort fra 

opstillingen 

  

• Beretning fra større arrangementer tilknyttet gruppen 

- Anita fortalte om juletræs-salg.  

o Takker alle for hjælpen. 

o Det giver et rigtig flot overskud til gruppen 

o Takker Lone og familie for lån af haven og deres tid 

 

• Evt.: Enkelte spørgsmål vedr. den nye hyttestruktur 

 

 

Dirigenten takker for god ro og orden 

 

Således husket 

 

 

Lone Vestergaard 

 




