Hammeluglernes Grupperådsmøde 23/2-2020

• 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.
• Beretning fra bestyrelsen ved formanden og fra lederne ved gruppelederen
•
Alle Beretninger er godkendt og vedhæftes som bilag til referatet
• 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 2020 godkendt. Kontingens fastholdes på 1200 kr. årligt
• Budget for 2020 og Regnskab 2019 er vedhæftet referatet
• Behandling af indkomne forslag – Der er ikke kommet nogle forslag
• Væsentlige beslutninger om gruppens fremtid, udover budget:
- Ingen væsentlige beslutninger
• Fastsættelse af antallet af bestyrelsesmedlemmer.
- Fastsættes til 8 medlemmer.
• Valg til bestyrelsen - og præsentation af de nuværende der ikke er på valg.
• Bestyrelsesformand og kasserer
Formand Merete Baastrup – Modtager ikke genvalg.
Ture Lyhne valgt i stedet
• Kasserer Kirsten Mørk – Ikke på valg
• Forældrerepræsentanter og suppleanter
Ture Lyhne – valgt som formand
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Casper Mellerup - valgt
• Mia Kjærullf – på valg, genopstiller ikke
• Berit Waltof – På valg, genopstiller ikke
Suppl:
- Ivanna Larsen – Ikke på valg
Unge spejdere mellem 15 og 24 år
• William Smithson – Ikke på valg
Anders Kaa – På valg - Genvalgt
• Laura Nørgaard Henriksen – På valg - Genvalgt
Ledere, herunder mindst en gruppeleder.
• Gruppeleder Lene Mørk – Er valgt af lederne
• Morten Pedersen – på valg – Genvalgt
Christian Schøpfer – På valg – Ikke genvalgt
Valg af gruppens to medlemmer af Korpsrådet.
Morten Pedersen - Valgt
• Laura Nørgaard Henriksen - Genvalgt
Valg af gruppens fem medlemmer af Divisionsrådet.
Lene Mørk - Genvalgt
• Anders Kaa - Genvalgt
Laura Nørgaard Henriksen - Genvalgt
• Kirsten Mørk - Genvalgt
• Ture Lyhne - Valgt

• Valg af revisor og en revisorsuppleant.
• Maja Oxholm – Valgt som revisor
• Lone Vestergaard– Valgt som revisor-suppleant
-

Gruppen siger STORT tak til Merete for mange års arbejde for
Hammeluglerne.

• Beretning fra større arrangementer tilknyttet gruppen
- Ingen beretninger
• Evt.:
- Fra Divisionsledelsen opfordres til gruppeledelses konference på ungdoms-øen
- og diverse andre arrangementer i divisionen, båder kurser og møder
Dirigenten takker for god ro og orden

Således husket

Lone Vestergaard

