Grupperådsmøde 2020
24. februar 2020 - 17.30 - 19.30 Brabrand Sognegård
(Vi starter med fællesspisning. Grupperådsmødet holdes fra 18 - 19)

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 2020

6.

Vedtagelse af budget for indeværende år, herunder fastsættelse af kontingent.

7.

Fastsættelse af antallet af bestyrelsesmedlemmer

8.

Valg til bestyrelsen

9.

Valg af gruppens to medlemmer til Korpsrådet

10.

Valg af gruppens fem medlemmer af Divisionsrådet

11.

Valg af revisor og revisorsuppleant

12.

Eventuelt
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Vedr. pkt. 2: Beretning fra bestyrelse og ledergruppen
Beretningerne fremgår af Valhalla Gruppes Årsrapport 2020 og er publiceret på:
https://www.valhallagruppe.dk/begivenhed/grupperaadsmoede-2020

Vedr. pkt. 3: Årsregnskab og status
Årsregnskabet fremgår af Valhalla Gruppes Årsrapport 2020 og er publiceret på:
https://www.valhallagruppe.dk/begivenhed/grupperaadsmoede-2020

Vedr. pkt. 4: Indkomne forslag
Forslag 1: Bemyndigelse til bestyrelsen vedr. etablering af nye spejderhytte
Grupperådet bemyndiger det af bestyrelsen nedsatte hytteudvalg til at etablere en ny hytte på
Høiriisgårdsvej, herunder indgå de fornødne aftaler med entreprenør mfl. Anlægsbudgettet
må maksimalt udgøre 3,65 mio. kr., men kan udvides til 4 mio. kr. hvis der opnås yderligere
støtte fra fonde og sponsorater.
Grupperådet bemyndiger endvidere bestyrelsen til at optage et lån fra Kommunekredit på
maksimalt 1 mio. kr., understøttet af en garanti fra Aarhus Kommune.
Baggrund:
Hytteudvalget har siden sidste Grupperådsmøde arbejdet med følgende:
●
●
●
●

Endeligt fastslå at bedst tilgængelige placering af ny hytte er på egen grund på
Høiriisgårdsvej
Udarbejdet tegninger til ønsket hytte med udgangspunkt i ledernes ønsker og under de
begrænsninger som Lokalplanen og grundens udformning giver.
Udarbejdet udbudsmateriale, som er sendt i udbud med henblik på at opnå lavest mulige
pris. Vi har endnu ingen prisindikationer.
Søgt alle relevante fonde, desværre med begrænset succes. Vi søger fortsat og håber på
succes med lokale virksomheder.

Finansieringsforslaget ser derfor ud som følger:
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Lånet fra Kommunekredit vil formentlig løbe over 20 år og vil blive optaget med fast rente, så
lånets ydelser er kendte og Valhalla Gruppe dermed ikke får uforudsete omkostninger. De
samlede ydelser på lånet vil udgøre omkring 50 tkr., fx svarende til overskuddet på Skt. Hans
festen 2019. De seneste 2 år har Valhalla Gruppe haft et gennemsnitligt årligt overskud på 90
tkr.
Den nye hytte vil medføre ekstra omkostninger til rengøring, alarm, vedligehold, ejendomsskat
mm., men disse vil stort blive modsvaret af en stigning i lokaletilskuddet fra kommunen. Alt i
alt vurderes Valhalla Gruppes økonomi at forblive sund efter opførelse af ny hytte med den
foreslåede finansiering.v

Vedr. pkt. 5: Udviklingsplan
Den foreslåede Udviklingsplan fremgår af Valhalla Gruppes Årsrapport 2020 og er publiceret på
https://www.valhallagruppe.dk/begivenhed/grupperaadsmoede-2020 og indkluderer
følgende hovedpunkter:
1.
2.
3.
4.

Flere ledere
Aktiviteter i årsplanen
Udvikling af Valhalla Gruppes fysiske rammer
Forældreinvolveringsmodel

Vedr. pkt. 6: Vedtagelse af budget og kontingenter
Forslag til budget indgår i Valhalla Gruppes Årsrapport 2020.
Bestyrelsen foreslår, at de nuværende kontingenter fastholdes.

Vedr. pkt. 7: Fastsættelse af antallet af bestyrelsesmedlemmer
Bestyrelsen foreslår en minimumsbestyrelse (der overholder DDS’ krav):
●
●
●

3 forældre, heraf en bestyrelsesformand
1 kasserer
1 Gruppeleder
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●
●
●

1 leder
1 ung spejder
1-2 forældresuppleanter

Vedr. pkt. 8: Valg til bestyrelsen
●
●
●
●
●
●

2 forældre skal vælges
Sara Kruse genopstiller til bestyrelsen
Kasserer Mikael Mikkelsen genopstiller
Gruppeleder Jesper Kikkenborg Rossel genopstiller (sammen med Valdemar.)
Katrine Tranum opstiller som leder
1 ung spejder / Alice genopstiller
1-2 forældre-suppleanter skal vælges. Per Gissel Gisseløe(deltager ikke på GRM) og Jette
Mortensen opstiller.

Vedr. pkt. 9: Valg til Korpsråd
2 medlemmer: Morten Birk opstiller.

Vedr. pkt. 10: Valg til Divisionsråd
5 medlemmer: Morten Birk. ( afventer svar)

Vedr. pkt. 11: Valg af revisor
Revisor genopstiller.
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