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Rådsmøde i Hinnerup Gruppen den 19. februar 2020 

 

A. Valg af dirigent og referent.  

- Walter Simonsen blev valgt som dirigent 

- Dorthe Dahl som referent 

Walter takkede for valget og konstaterede at valget var lovligt indkaldt. 

B. Beretning fra bestyrelsen og ledergruppen med særlig fokus på, hvad gruppen har gjort for at 

fremme spejderarbejdets værdier og udvikling. 

Erik Carlsson fremlagde formandsberetning, Dorthe Dahl gruppens beretning og hver 

afdeling gav lidt beretning fra deres afdeling. 

C. Regnskab 2019 

Det er godkendt.  

Der var snak omkring kassererjob. Vi skal have fundet en ny senest næste år. Kontakt gerne 

kasserer@hinnerupspejdere.dk hvis du ønsker at vide mere. 

D. Behandling af indkomne forslag. 

Ingen forslag. 

E. Væsentlige beslutninger om gruppens fremtid, herunder: 

Gruppens udviklingsplan for 2020. Dorthe fortalte at lederne mødes, for at udarbejde 

udviklingsplan, og den fremlægges næste år. 

Budget 2020, blev godkendt 

Fastsættelse af kontingent, på kr. 1000,- opkræves 2 gange om året. Else vil gerne være med 

til at lære en ny op. 

F. Fastsættelse af antal medlemmer i bestyrelsen  

Vi ønsker en bestyrelse på 7, men flere er velkomne 

G. Valg til bestyrelsen af: 

1. Formand: Erik Carlsson, Valgt for de sidste 2 år 

2. Kasserer: Else Hansen, Valgt for det sidste år  

3. Unge: ikke på valg 

4. Ledere: Dorthe Dahl, valgt 

                 Birgith Kristiansen, valgt 

5. Øvrige forældre: 

    Helle Nissen Berg, valgt 

    Frank Hasling Pedersen, valgt 

6. Gruppeleder: Dorthe Dahl, valgt 

 

Bestyrelsen ser nu sådan ud: 

Formand Erik Carlsson, Kasserer Else Hougaard Hansen, Helle Berg Nissen, Frank Hasling 

Pedersen, Brian Broholm, Casper Carlsson, Birgith Kristiansen og Gruppeleder Dorthe Dahl 

H. Valg af repræsentanter til Korpsråd 

- Tina Carlsson og Dorthe Dahl 

I. Divisionsråd.  

- Tina Carlsson, Bodil Søndergaard, Dorthe Dahl, Erik Carlsson og Michael Nymark Hansen 

J. Valg af revisor  

Søren Eriksen, valgt  

Valg af revisorsuppleant  

Linda Englyst, valgt 
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K. Beretning fra større arrangementer tilknyttet gruppen 

Ingen store arrangementer 

L. Eventuelt.  

Der er ønske om at der kommer seddel op med hvilke opgaver forældrene kan hjælpe med. 

Sedlen ligger også på hjemmeside. 

Det vil være rigtig dejligt med flere hænder, men sende gerne en mail til Jens om hvornår og 

hvad du evt. kan hjælpe med. Du er også velkommen til at tage en snak med Jens en onsdag. 

Vi har opsagt vores vaskeri, da vores forbrug ikke er så stor, men det koster mange penge. 

Vi har også opsagt vores spejder, der gjorde rent. Der er kommet et firma på. Der er meget 

arbejde med at have en lønnet medarbejder, og for at have bedre muligheder for en ny 

kasserer, har vi valgt ovenstående. 

Walter fortalte om kasæl gruppen. De hjælper gruppen med at stå post, være ekstra hånd i en 

afdeling, men mest hygge. 

Pernille spørger til hvilken kommunikationsform forældrene helst vil. Der var ønske, fra de 

15 fremmødte om at bruge mail. 

Vi har problemer med at mail kommer i spam. Finder du en mail i spam, godkend afsender, 

og de kommer fremadrettet i indbakken. 

Dorthe takkede Walter for mange års tro tjeneste som dirigent. 

 

Venlig hilsen 

Dorthe 
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