Grupperådsmøde 2017
Mandag d. 27. februar 2017 kl. 17.30 – 19.30 i Sognegården på
Engdalsvej.
HUSK: tilmelding på www.valhallagruppe.dk senest d. 25.
Mandag d. 27. februar inviterer Valhalla Gruppe til en hyggelig aften med fælles aftensmad,
grupperådsmøde og filmaften for spejderne. Grupperådsmødet er spejdernes udgave af en
generalforsamling.
Alle spejdere med forældre og søskende inviteres til aftensmad kl. 17.30. Efter maden hygger børnene
med film, popcorn og saftevand. Tag gerne sovepose og liggeunderlag med ☺
De voksne afholder Grupperådsmøde. I får mulighed for at høre, hvad spejderne arbejder med lige nu,
hvad der kommer til at ske resten af spejderåret og hvilke tanker, der ligger bag de aktiviteter, der
foregår Valhalla Gruppe.
Valhalla Gruppens bestyrelse består af:
●

Gruppeleder

●

kasserer

●

2 spejderledere

●

2 unge spejdere

●

4 forældre (hvoraf den ene er bestyrelsesformand)

●

3 forældresuppleanter.

Bestyrelsesformanden, kasserer, gruppeleder samt flere andre fortsætter endnu et år. Vi har i år brug
for nye forældremedlemmer samt aktive forældresuppleanter, som meget gerne må deltage i
bestyrelsesarbejdet på linje med andre bestyrelsesmedlemmer. Som forældremedlem eller aktiv
forældresuppleant har du mulighed for på tæt hånd at følge og støtte op om spejderarbejdet.
På www.valhallagruppe.dk kan du fra starten af februar finde regnskab, budget og udviklingsplan. Hvis
du har forslag til grupperådsmødet skal de sendes til Jette H. Mortensen senest mandag d. 13. februar
2017.
Hvis du har spørgsmål er du velkommen til at kontakte
Gruppeleder Jesper Kikkenborg, valhallagruppeleder@gmail.com eller
Bestyrelsesformand Jette H. Mortensen, jettehmortensen@hotmail.com

Vi glæder os til at se jer.
Med venlig hilsen
Bestyrelsen

Valhalla Gruppe - Grupperådsmøde 2017
Mandag d. 27. februar 2017 kl. 17.30 – 19.30 i Sognegården på
Engdalsvej.

DAGSORDEN
1. Valg af dirigent og referent
2. Beretning fra bestyrelsen og ledergruppen
3. Fremlæggelse af årsregnskab og status for det foregående år til godkendelse
4. Behandling af indkomne forslag
5. Udviklingsplan 2017, se nedenfor
6. Orientering om Spejdernes Lejr 2017
7. Vedtagelse af budget for indeværende år, herunder fastsættelse af kontingent. Se forslag
nedenfor.
8. Fastansættelse af antallet af bestyrelsesmedlemmer
9. Valg til bestyrelsen
10. Valg af gruppens to medlemmer til Korpsrådet
11. Valg af gruppens fem medlemmer af Divisionsrådet
12. Valg af revisor og revisorsuppleant
13. Eventuelt
Ad pkt 5: Forslag til udviklingsplan 2017
Følgende punkter foreslås til udviklingsplanen 2017:
● Udvikling af gruppen
● Spejdernes Lejr 2017
● Vedligeholde af eksisterende hytte og plan for ny hytte
Ad pkt. 7: Forslag til fastsættelse af kontingent:
Bestyrelsen foreslår, at kontingentsatserne for 2016 også skal være gældende i 2017. Med henblik på at
forenkle administrationen af medlemskontingentet foreslår bestyrelsen, at den særlige søskenderabat
på 10% gældende for barn nr. 2 og 3 bortfalder med virkning fra 1. juli 2017.
Fra 1. juli 2017 gælder således følgende kontingentsatser:
Spejderkontingent aktiv kr. 500,- halvårligt (mini, junior, trop, klan)
Spejderkontingent passiv kr. 275,- halvårligt (typisk tropsspejdere, der er på efterskole)
Familiespejd kr. 350,- halvårligt
Lederkontingent kr. 75,- årligt

HUSK: tilmelding på www.valhallagruppe.dk senest d. 25. februar

