
 

Grupperådsmøde for Trørødspejderne 
Mandag d. 25. februar 2019, kl. 19.30-21.00 i Piledammen, Nærum Gadekær 9 A, 2850 Nærum 
 
Hermed inviteres alle spejdere og forældre hos Trørødspejderne til grupperådsmøde (generalforsamling). 
 
1. Valg af dirigent og referent 

2. Beretning fra bestyrelsen og ledergruppen 

3. Fremlæggelse af årsregnskab for 2018 til godkendelse 

4. Indkomne forslag 

5. Præsentation af udviklingsplan for 2019 og vedtagelse af udviklingsplan 

6. Vedtagelse af budget for 2019 samt kontingentfastsættelse 

Bestyrelsens forslag er, at kontingentet sættes op til 1.200 kr. pr. halvår for mini-, junior- og tropsspejdere 

og fastholdes på 200 kr. for klanspejdere. Denne mindre forhøjelse skal sikre, at vores økonomi forsat er 

stabil, i forbindelse med at vi overtager og udvikler til Piledammen til omdrejningspunktet for vores 

spejderarbejde.  

Fastholdelsen af et fortsat forholdsvis lavt kontingent forudsætter, at vi, Trørødspejderne, stadig tjener ca. 

40.000 kr. årligt på loppemarkedet samt, at alle ledere arbejder ulønnet. Bestyrelsen er taknemlige for den 

opbakning forældre giver i forbindelse med loppemarkedet, hyttedage og generel opbakning til lederne. 

7. Valg til bestyrelsen: 

a. Formand, kasserer, øvrige forældrerepræsentanter 

Formand: Christoffer Susé accepterer genvalg  

Kasserer: Lone Gjørret accepterer genvalg 

Medlemsansvarlig: Luise Sanderhoff Østerlund er ikke på valg 

Forældrerepræsentant: Åsa Petrén er ikke på valg 

Forældrerepræsentant: Kim Bentzen er ikke på valg 

Forældrerepræsentant: Peter Adler Würtzen accepterer genvalg 

Forældrerepræsentant: Teit Anton Nielsen stiller op til valg 

Forældrerepræsentant: Morten Vendelbo Hammeken stiller op til valg 

b. Unge 

c. Ledere, herunder gruppeledere 

d. Søkyndigt medlem 

Michael Spandet accepterer genvalg 

8. Valg af medlemmer til korpsrådet 

9. Valg af medlemmer til divisionsrådet 

10. Valg af revisor 

Iver Haugsted accepterer genvalg 

11. Eventuelt 

 
Har du et forslag, som du ønsker, vi skal behandle på grupperådsmødet, skal du senest den 11. februar sende det 
til formand Christoffer Susé på mail: formand@trorodspejderne.dk 
 
Tilmelding til grupperådsmødet er ikke nødvendig. 
 
Vi glæder os til at se dig! 
 
Mange hilsner fra Bestyrelsen 

Gruppeleder: Formand: Kasserer: 
Victor Petrén Christoffer Susé Lone Gjørret 
gruppeleder@trorodspejderne.dk formand@trorodspejderne.dk kasserer@trorodspejderne.dk 


