søndag den 24. februar 2019

Referat grupperådsmøde 24. feb 2019, kl 10.00
12 personer var mødt op inkl. bestyrelsen, enkelte forældre
samt Bettina (DC) fra Divisionen
A. Valg af ordstyrer og referent

• Jørgen Larsen blev valgt som ordstyrer.
• Michael Clausen blev valgt som referent.
- Dagsorden blev godkendt med bemærkning om manglende punkt vedr: “Valg af
antal bestyrelsesmedlemmer samt fordeling blå/civile”

B. Beretning fra gruppeleder og formand

• Birthe Ingvorsen (GL) og Michael Stang (formand) gennemgik beretningen for 2018.
(Beretningen er vedhæftet dette referat)

• Forsamlingen godkendte en fyldestgørende beretningen.
- Der blev givet udtryk for at det var nogle gode arrangementer der havde været
året igennem, og at de enkelte arrangementer havde haft et flot fremmøde.

C. Fremlæggelse af regnskab samt godkendelse 2018

• Kassereren gennemgik regnskabet for 2018 (er vedhæftet dette referat)
• Indtægter 122.741,05
• Udgifter -128.816,45
• Resultat -7.075,40
• BALLANCE
- Aktiver: 434.469,63
- Passiver: 434.469,63
- Ballance: 0
• Forsamlingen godkendte regnskabet
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D. Behandling af indkomne forslag

• Formanden havde ikke modtaget forslag til behandling.

E. Gruppens udviklingsplan

• Birthe Ingvorsen gennemgik gruppens udviklingsplan, som er baseret på nøgleordene
fra Korpset udviklingsplan:

- At udvikle ledelse
- At udvikle børn leder børn
- At udvikle friluftsliv.
• Udviklingsplanen blev godkendt. (Udviklingsplanen er vedhæftet dette referat)

F.

Vedtagelse af budget 2019 samt fastsættelse af kontingent

• Kassereren forslog uændret kontingent (nuværende Familienspejd: 200 kr pr halvår /
Spejdere 425 kr pr halvår / Ledere: 75 kr pr år).
Uændret kontingentet blev godkendt.

• Budget for 2019: Underskud på -8.200,00. Budget for 2019 blev godkendt.

G. Valg til bestyrelse

• Fordelingen i bestyrelsen fortsætter med at være er 3 civile personer
og 3 uniformerede personer.

1. Valg af formand:

• Michael Stang modtog genvalg til ny 2 årlig periode
2. Valg af ledere:

• Laila Brix Madsen og Birthe Ingvorsen modtog genvalgt.

H. Valg af 2 medlemmer til Korpsrådet

• Birthe Ingvorsen og Michael Stang vælges som Korpsrådsrepræsentanter.
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I.

Valg af 5 medlemmer til divisionsrådet (30. April 2019)

• Anders Raahauge, Kim Pilgaard, Marianne Larsen, Birthe Ingvorsen og Stine Nørlem
blev valgt.

J. Valg af revisor og revisorsuppleant

• Niels Carøe (nuværende revisorsupplant) blev valgt som revisor.
• Helle Yde, blev valgt som revisorsupplant.

K. Beretning af arrangementer jf. §50

• Intet til punktet

L. Eventuelt

• Birgitte Stang forslog at banko-personalet for “Vig Banko” fremadrettet får betalt en

vand/sodavand/kaﬀe eller lign ved hvert arrangement. Dette blev accepteret af
forsamlingen. Og det blev aftalt at “Viggården” skal fremsende en regning hver måned
til Gruppens kasserer.

• Kassereren spurgte om forsamlingen har en holdning til hvordan Gruppens opsparring
på ca. kr. 300.000 skal behandles/investeres fremadrettet nu da bankens renteaftale
udløber i løbet af foråret. Forsamlingen talte på tværs af bordet om for og imod
lavrisikoinvesteringer, og foreslog at beslutningen bliver foretaget på et ordinært
bestyrelsesmøde i nær fremtid.

• DC Bettina: Divisionen opfordrede nye forældre til at deltager i Kråruplund-udvalget.

Forsamlingen drøftede over bordet om hvorvidt der for nye forældre mangler info om
hvad Kråruplund er. Konklussioen hos forsamlingen var at både vores egen gruppe og
divisionen nok generelt skal være bedre til at informere.

Grupperådsmødet afsluttet kl 11.30
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