
 
 
 
 
 

Bliv aktiv i bestyrelsen hos ERIK DEN RØDE 
 
Spejder er populært blandt børn og unge, og det betyder, at vi hos EDR er på jagt efter nye ledere og nye 
bestyrelsesmedlemmer. En bestyrelse i en spejdergruppe under DDS består af forældre, ledere og unge.  
EDR’s bestyrelse består optimalt af:  
 

• Formand 

• Kasserer 

• 3 forældre  

• 3 ledere 

• 3 unge 

• 2 suppleanter 
 
Bestyrelsen vælges formelt på grupperådsmødet i februar og derfor næste gang i februar 2020. Til den tid 
kommer vi til at mangle en formand, en kasserer, en forælder og samt to suppleanter. 
 
I EDR har vi tradition for at mødes ca. 5 gange om året med deltagelse af alle de medlemmer som ikke er 
forhindret. Det betyder, at suppleanter også deltager aktivt i bestyrelsesarbejdet. 
 
Bestyrelsesarbejdet 
Bestyrelsens arbejde er iflg DDS: 

• Lede gruppen i overensstemmelse med korpsets formål, arbejdsgrundlag og værdier 

• Sørge for at gruppen overholder korpsets love 

• Gruppens økonomi 

• Følge op på grupperådets beslutninger 

• Koordinere beslutninger vedrørende gruppens dagligdag 

• Indstille voksne medlemmer til godkendelse 

• Udvikle af gruppen 

 
 
Kasserer 
Gruppens kasserer er sammen med gruppelederne ansvarlig for gruppens økonomi. Alting styres gennem 
”medlemservice”, som er et WEB baseret IT system der anvendes af alle grupper i DDS. Man behøver ikke 
at være økonomi/regnskabs uddannet for at besætte posten som kasserer, men have lyst og engagement 
til at bruge 1 til 2 timer om ugen på en meget vigtig del af spejderarbejdet. Den tid man skal bruge som 
kasserer kan man helt selv planlægge, da der udelukkende kræves en computer med internet forbindelse. 
 
Hvem er vi? 
Vi er en engageret og herlig spejdergruppe i Beder/Malling med omkring 130 spejdere fra 
børnehavealderen og op til Seniorer på 23 år, der holder til ved Egehytten mellem Beder og Malling. 
 
Dertil er vi en flok engagerede ledere i forskellige aldre og med forskellig baggrund. Fælles for os er, at vi 
kan lide at være ude i naturen, at udfordre og udvikle børn og unge samt at have det sjovt sammen. 
 
 
Hvor kan jeg høre mere? 
Synes du, det lyder spændende, kan du høre mere hos gruppelederne  
Ole Brandt (23200662) / Kim Foged (20989956) eller på gruppeleder@erikdenrode.dk.  
 
Venlige hilsener og på gensyn, 
Erik Den Røde 

 

 

https://dds.dk/artikel/formalet
https://dds.dk/artikel/love-og-vejledninger
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