
Referat fra grupperådsmøde i Hinnerup gruppen den 23. februar 2022 

 
Brian Broholm bød velkommen. Det er dejligt at se så mange forældre bakke op, om vores 
generalforsamling. 
  

1. Valg af dirigent og referent 
Michael Nymark Hansen blev valgt som dirigent. Han konstaterede der var lovligt indkaldt. 
Dorthe Dahl blev valgt som referent 
  

2. Fremlæggelse af bestyrelsens beretning  
Dorthe Dahl fremlagde beretningen. Denne er også udsendt med indkaldelsen.  
Beretningen blev godkendt. 
  
3. Fremlæggelse og godkendelse af årsregnskabet for 2021 
Lene Bruun fremlagde vores regnskab. Regnskab og budget er også udsendt med indkaldelsen. 
Regnskab godkendt. 
  
4. Fremlæggelse og godkendelse af justeret budget for indeværende år  
Lene Bruun fremlagde vores justeret budget.  
Det eneste der er ændret på, er den udgift vi har til spejdernes Lejr. Det medfører et budgetteret 
underskud i år. 
Budget godkendt. 
  
5. Fremlæggelse og godkendelse af budget for 2023  
Lene Bruun fremlagde vores budget. Det ligner et almindelig spejderår. Evt. overskud gør det 
muligt allerede nu at lægge penge til side til næste store lejr. 
Budget godkendt.  
  
6. Vedtagelse af kontingent for det kommende år 2023 
Bestyrelsen forslår uændret kontingent. Opkrævning februar og oktober hver gang på kr. 500,- 
Kontingent opkrævning blev godkendt. 
Vi skal i bestyrelsen se på kontingentet, da vi ikke har andre indtægtskilder end kontingent.  
Der var snak fra forældrene om en evt. stigning. Vi ønsker ikke have for højt kontingent i gruppen, 
da det skal være muligt for alle at være spejder. 
  

7. Behandling af indkomne forslag 
Der er ikke modtaget nogen. 
  

8. Vedtagelse af udviklingsplan  
Dorthe Dahl fremlagde udviklingsplanen. Den er meget tynd i år, men vi vil i ledergruppen arbejde 
på en helt ny udviklingsplan for gruppen, som så bliver fremlagt næste år. 
Et af vores mål er at få flere ledere. 
Der blev spurgt om hvad det kræver at være leder. Michael fortalt, at man bare skal have lysten, og 
det kræver ikke nogen uddannelse. Der er kurser hos korpset, man kan deltage i, hvis man ønsker. 
Udover det ugentlige møde, er der planlægning af aktiviteter i grenen. Den første mandag i hver 
måned afholder vi ledermøde. Der er også et par turer.   
Ingen kommentar til planen. 
  
 



Referat fra grupperådsmøde i Hinnerup gruppen den 23. februar 2022 

9. Fastsættelse af antal pladser i bestyrelsen. 
Der skal være min. 5 i bestyrelsen, men vi vil gerne have flere forældre og ledere ind.  
Der var spørgsmål om hvad det kræver at være i bestyrelsen. Brian fortalte lidt om arbejdet i bestyrelsen. 
Det er bestyrelsen der skal sørge for driften af gruppen og at gruppen når sine mål. Der bliver afholdt 4-6 
møder, alt efter behov. Bestyrelsen tager del i planlægning af gruppedag og behjælpelig ved andre 
arrangementer.  
Vi besluttede at der skal være 6 personer i bestyrelsen. 
  

10. Valg til bestyrelsen (gælder for en toårig periode) 
Valg af formand Erik Carlsson (ønsker ikke genvalg) Brian Broholm stiller op 
Brian Broholm blev valgt.  
Valg af kasserer Lene Bruun (ikke på valg) 
Valg af min 3. medlemmer 
a: Kamilla Bang Michaelsen ikke på valg 
b: Dorthe Dahl, genopstiller - blev valgt 
 
Der blev valgt 2 nye forældre: 
c: Stella Meyer Olesen 
d: Lise Brandt-Madsen 
  

11. Valg af revisor og evt. revisorsuppleant (gælder for en etårig periode) 
Søren Eriksen, genopstiller - blev valgt  
Linda Englyst, ønsker ikke genvalg - Asger Overby blev valgt 

  
12. Valg af fem stemmeberettigede til divisionsrådsmødet (gælder for en etårig periode) 
Bodil Søndergaard – Michael Nymark Hansen - Morten Pedersen – Kamilla Bang Michaelsen – 
Dorthe Dahl 
  

13. Valg af to stemmeberettigede til korpsrådsmødet (gælder for en etårig periode) 
Dorthe Dahl 
  

14. Eventuelt 

• Jens fortalte om deres lille arbejdsgruppe. De er pt. 4 der går og hygger, samtidig med 
de sørger for at ordne en masse. Lige nu bliver der malet indenfor, men snart bliver der 
også udendørs opgaver. Det er alt fra små reparationer til lidt større opgaver. Det er 
vigtigt for arbejdsgruppen at de hygger, og holder kaffepause. Man er meget 
velkommen. Jens og Brian er der mellem kl. 17 og 20. Men du passer det bare ind, 
mens dit barn er til spejder. 

• Dorthe fortalte om SL2022. Det bliver en kæmpe lejr. De regner med 40.000 spejdere 
fra hele verden. Vi skal bo sammen i vores gruppe, hvor vi sammen laver mad og 
hygger. Der vil være en masse aktiviteter som vi skal deltage i. Det kan være en tur til 
Roskilde, hvor vi besøger Vikingemusset eller klatre i træer. 
Lejren består af en hel by, der bliver bygget op på et område, der hedder Hedeland, 
som ligger omkring Roskilde. Der vil være både hospital, brandvæsen, politi, 
supermarkeder og meget mere. 
 
I, som forældre er velkomne til at melde jer som hjælper på lejren. Du tilmelder dig selv 
og finder nogle opgaver du kan hjælpe med. Du kommer til at bo i hjælperlejren, og 
kan komme på besøg i vores lejr. 
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Følg med på hjemmesiden www.SL2022.dk - her står alt om lejren. 
  

• Dorthe takkede Erik for de 11 år han har været formand. Der venter Erik en 
erkendelighed, når vi ser ham. Erik kunne ikke deltage i mødet, grundet arbejde i 
udlandet. 

  

      

   

 

http://www.sl2022.dk/

