Det er sjovt at gå til spejder i Erik den Røde!

Hør hvordan det kan blive ved og ved – deltag i:

GRUPPERÅDSMØDE mandag den 28. februar 2022 kl 19.00!
For alle spejder-forældre i Erik den Røde
Hvad er et Grupperådsmøde?
- Grupperådsmødet er spejdernes svar på en generalforsamling. Her har I som forældre mulighed for møde gruppens
ledere og høre nærmere om, hvad gruppen og de enkelte grene har af spændende planer for 2022.
- Ved mødet får du indblik i, hvad der sker i den gren (dvs. det alderstrin), hvor dit eget barn er aktivt. Men du får
også indblik i hvad der sker i de ældre grene, som dit barn senere rykker op til.
- Revideret regnskab bliver iflg. korpsets love lagt på hjemmesiden senest en uge inden grupperådsmødet.
- Den skriftlige årsberetning fra ledere og formand finder du via link på hjemmesiden: www.erikdenrode.dk
I årsberetningen kan man læse om hvad der er sket i de enkelte grene. På grupperådsmødet er der naturligvis
mulighed for at stille uddybende spørgsmål.

Dagsorden for Grupperådsmøde i Erik Den Røde 2022
Mandag d. 28. februar, kl. 19.00
Egehytten
a. Valg af dirigent og referent
b. Beretning: Erik Den Røde præsenterer sine planer for 2022
c. Fremlæggelse af årsregnskab og status til godkendelse
d. Behandling af indkomne forslag
e. Væsentlige beslutninger om gruppens fremtid, herunder budget og kontingent
f. Fastsættelse af antallet af bestyrelsesmedlemmer
g. Valg til bestyrelsen af
• Formand
• Kasserer
• Forældrerepræsentanter
• Unge i bestyrelsen
• Ledere i bestyrelsen
• Suppleanter
h. Valg af gruppens to medlemmer af Korpsrådet (ledere/senior)
i. Valg af gruppens fem medlemmer af Divisionsrådet (bestyrelse/ledere/senior)
j. Valg af revisor og revisorsuppleant
k. Orientering om store og vigtige gruppearrangementer i 2022 herunder bl.a.:
- Arbejdsdag
- Loppemarked
- Spejdernes lejr
l. Eventuelt

Forslag til behandling under punkt d. skal sendes på mail til: bestyrelsen@erikdenrode.dk
Forslag skal være fremsendt senest 14 dage før mødet (14. februar 2022)

