
Indkaldelse 
Generalforsamling, søndag d. 24/2 2019 

Mosebo kl.13.00, Rendsagervej 3, 2625 Vallensbæk 
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Kære forældre, spejdere, medlemmer 
 
Så er det tid til at vi skal afholde vores årlige generalforsamling. Vi håber, at rigtig 
mange forældre og spejdere/medlemmer vil afsætte dagen til et møde hvor man kan komme og høre om 
gruppens arbejde, nu og i fremtiden. Det er vigtigt, at du som forælder deltager i generalforsamlingen. 
Gruppens regnskab præsenteres her, og vi informerer om spejdernes aktiviteter i året som er 
gået. 
 
Det er her at du, som forælder, kan få indflydelse på gruppens arbejde fremadrettet. Det er også her alle 
medlemmer på 15 år og op, kan få indflydelse på, eller blive en del af grupperådet fremadrettet. 
 
Hvis du har forslag til punkter om gruppens fremtidige arbejde, som skal tages op på 
generalforsamlingen, bedes forslag sendes til dl@strandboerne.dk  senest d. 22/2-2019 
 
Imens forældre og spejdere sidder til generalforsamlingen, vil der være aktiviteter udendørs for alle børn 
under 15 år, samt de af gruppens medlemmer der ikke ønsker at deltage i gruppemødet. 
Programmet kan ses på fastelavnsindbydelsen, der er udsendt/uddelt sammen med denne 
indkaldelse. 
 
Valg af gruppeassistenter: 
De tilstedeværende ledere i gruppen, (på lederplanen) vælger et antal gruppeassistenter. Valgbar er 
ethvert medlem af korpset, der er fyldt 15 år, og har modtaget korpsets lederbrev eller i forbindelse med sit 
valg modtager dette. Valggruppen kan vælge at supplere med 1-2 gruppeassistenter, hvis dette er ønsket. 
(gruppeassistenter sidder ikke med i bestyrelsen) 
 
Ved valget til gruppebestyrelsen opdeles generalforsamlingen i 2 valggrupper: 
 
Valggruppe A: 
(Der vælges 3-7 medlemmer som udgør min. 50% af bestyrelsen) 
Hvem kan vælges: 

• Medlemmer under 15 år kan lade sig repræsentere af en forælder/værge 

• Medlemmer imellem 15 og 18 år kan vælge selv at stille op eller lade sig repræsentere af en 
forælder/værge. (medlemmet bestemmer) 

• Medlemmer der er fyldt 18 år, repræsenterer sig selv, men må ikke have modtaget korpsets 
lederbrev, samt bestride en lederfunktion i gruppen. 

 
Valggruppe B: 
(1-4 medlemmer som udgør max. 50% af bestyrelsen) 

• Alle medlemmer der er fyldt 15 år med en lederfunktion i gruppen, der har modtaget korpsets 
lederbrev, eller i forbindelse med valget modtager dette. 

 
 
Hvis du har spørgsmål til hvad bestyrelsesarbejdet går ud på, eller ønsker at opstille, så send venligst en 
mail til Daglig Ledelse, dl@strandboerne.dk 
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Dagsorden til generalforsamling 
 

 

1. Valg af dirigent  

2. Valg af referent 

3. Aflæggelse af beretning v/ bestyrelsesformand Thomas Vogelius 

4. Godkendelse af regnskab v/ kasserer Lene Holm Gamborg 

5. Forhandling om gruppens arbejde fremover, herunder indkomne forslag. 

6. Gruppesommerlejr 2019. 

7. Info om gruppens hytter, gruppens egen Spejderbo og Mosebo. 

8. Gruppens ledelse laves om, hvorfor gør vi det og hvad betyder det for den enkelte  

9. Debat om gruppens pengegivende aktiviteter, hvorfor gør vi det, og hvilken betydning har de 

enkelte aktiviteter for gruppen 

10. Gruppelederens 10 tossede minutter. 

11. Valg af medlemmer til gruppebestyrelsen 

• Valggruppe A: 

o 1-5 personer kan vælges, da Mette Bauer-Nielsen og Ali Ebrahimi ikke er på 

valg i år. 

• Valggruppe B: 

o 1-4 personer kan vælges ud fra hvor mange der bliver valgt i valggruppe A 

• Gruppeassistent(er) (Vælges for 2 år) 

o 0-2 kan vælges, Da Brian Larsen og Michael Rask ikke er på valg i år. (Antal 

besluttes af valggruppen) 

12. Valg af repræsentant til Lerbjergcentret (Vælges for 1 år) 

• Repræsentant til Lerbjergcentret 

o Kenneth Hoffmann genopstiller 

13. Valg af 2 revisorer (Vælges for 1 år) 

o Revisorer 

14. Eventuelt 

 

Efter endt dagsorden er der tøndeslagning med børnene udenfor. 


