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Referat fra grupperådsmøde den l. tebruar 2022

Mødet blev afholdt i hytten på Gerdasvej 55, Glostrup.

a. Valg af dirigent og referent
Formand Pia Gottorp bød velkommen og foreslog Bo Carlsen som dirigent og
Annette Thomsen som referent. Begge blev vatgl.

Bo konstaterede, at mødet var indkaldt rettidigt.

b. !1emlæggelse af bestyrelsen beretning
Pia henviste til hjemmesiden lglostiupgruppe.dk, hvor beretningen ligger, og
nævnte, at gruppen i årets løb har været præget af Corona og mangå pa rååeie. 

"
Det er nu en stor hjælp, at flere forældre er trådt til som lederå.

Beretningen blev taget til efterretning. (Se bitag 1)

c. Fremlæggelse og godkendelse af årsregnskabet for 2021
Da kasserer Niels Vestergaard var ramt af Corona, gennemgik Andreas Wenning
Rangholm årsregnskabet, som ligger på hjemmesidån.

Grupperådet godkendte å rsregnskabet.

d. Fremlæggelse og godkendelse af justeret budget for indeværende år
Budgettet for 2022 blev fremlagt af Andreas Wenn-ing Rangholm. Budgettet ligger
på hjemmesiden.

Gruppen giver tilskud tir dertagerne i spejdernes Lejr 2022.

Grupperådet god kendte budgettet.

e. Fremlæggelse og godkendelse af budget tor 2023
Budgettet for 2023 blev fremlagt af Andreås Wenning Rangholm. Budgettet ligger
på hjemmesiden.

Grupperådet godkendte budgettet.

f. Vedtagelse af kontingenttor 2022
Bestyrelsen foreslog et uændret kontingent på 530 kr. pr. halvår.

1. Glostrup Gruppe . Gerdasvej 55 .2600 Glostrup. www.lglostrupgruppe.dk



Grupperådet vedtog kontingentet.

g. Behandling af indkomne forslag
Der var ingen indkomne forslag.

h. Vedtagelse af udviklingsplan
Udviklingsplanen for perioden 2022-2023 blev fremlagt af Bo, som forklarede, at
ledernevil se på Udviklingsplanen, når der er faldet ro på ledergruppen. planen
ligger på hjemmesiden. (Se bitag 2)

i. Fastsættelse af antal pladser i bestyrelsen.
Bes§relsen består af 3 forældre, 4 ledere og 1-2 unge.

Pia fortalte lidt om bestyrelsens arbejde. Der afholdes 4-5 bestyrelsesmøder om
året, og bestyrelsen skiftes tilat organisere forældremandage.

j. Valg til bestyrelsen for en toårig periode
Formand PiaGottorp var på vafg i§ blev genvalgt.
Kasserer Niels Vestergaard var ikke på valg.
Medlem Jeanett Kristensen var ikke på val§.

Ledere: Bo Carlsen, Philip Dein, Andreas Wenning Rangholm og Annette Thomsen
blev valgt.

Valg til bestyrelsen for en etårig periode
Suppleant Jan Lorenzen blev gen-valgt.
Suppleant Sabine Lind blev valgt.
Unge: Sara Nielsen og Sam Bartholdy blev valgt.

k. Valg af revisor
Tage Bote genopstiller og blev valgt.

Grupperådet har ikke valgt en revisorsuppleant.

L Valg af fem stemmeberettigede til divisionsrådsmødet
Bo Carlsen, Thomas Stauning, Jesper Nielsen, Philip Dein og Sabine Lind blev
valgt.

m. Valg af to stemmeberettigede til korpsrådsmødet
Jesper Nielsen og Bo Carlsen blev valgt.

n. Eventuelt
Sabine Lind, en af de nye ledere i mikrogrenen, roste lederne, for det var let at komme ind i
gruppen som leder- Til Udviklingsplanen havde Sabine den kommentar, at vi mangler et
punkt med at tiltrække nye ledere. Bo forklarede, at det havde gruppen ikke haft fåfus på.
Der er et godt fællesskab blandt lederne, som gør det lettere aitittræt<1e nye.
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Flere forældre nævnte, at lederne gør et fantastisk arbejde.

Mødet sluttede med information om Spejdernes Lejr, som foregår i Hedeland fra
den 23'-31. juli. Lederne skal snarest beslutte, om mikro og mlii skal deltage. Det
afhænger af lederkapacitet, sagde Bo. Hvis de skal med, skaldatoerne meldes ud
til forældrene.

Der vil blive afholdt forældremøde om lejren på et senere tidspunkt.

Dato: 15-02-2022

B*Fialær cÅrtffii,
Bo Fischer Carlsen
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