
Hej 
 

 

Det er sjovt, at være mange - rigtig mange– hvor mange kan vi blive til et spejderløb? 

Det vil vi rigtig gerne prøve om du kan gætte. Der er en præmie til den som kommer tættes på. 

 

Tag derfor mor og/eller far samt søskende med til et spejdermøde i Engedalen  

 

                             Lørdag den 2. februar 2019 kl. 13.30 – 15.30 

 

Vi starter dagen med et spejderløb rund i og omkring Engedalen (Huske derfor udetøj, også til søskende, 

mor og far) 

 

Efter løbet inviteres mor og far inden for til en kop te/kaffe + kage som kan nydes mens gruppens 

generalforsamling afholdes. 

 

Alle spejder forsætter ude med lejrbål, saft + kage samt konkurrencer og anden underholdning. 

 

Gruppemøde/generalforsamling - for forældre 
Inde i hytten vil vi afholde gruppemøde/generalforsamling, hvor bl.a. vores årsberetning 

blive gennemgået. Der er følgende dagsorden: 

 

1. Valg af dirigent 

2. Valg af referent 

3. Aflæggelse af årsberetning 

4. Godkendelse af regnskab 

5. Indkomne forslag, herunder drøftelse af gruppens arbejde fremover 

6. Valg af medlemmer til Bestyrelsen 

7. Valg af revisorer 

8. Eventuelt 

 

* Forslag, der ønskes behandlet på mødet, skal være formanden i hænde senest en uge før mødet. 

 

 

Bestyrelsen 

Som spejderforældre kan du blive medlem af Bestyrelsen, som normalt mødes fire-fem gange om året. 

Bestyrelsen består af mindst 5-8 forælder valgte bestyrelsesmedlemmer. De har ansvar for gruppens 

økonomi, og for at gruppen og de enkelte grene ledes i overensstemmelse med korpsets formål. 

 

Bestyrelsen består i øjeblikket af: 

 

• Ane Thorhauge Sandholm – på valg og ønsker genvalg 

• Anja Gottschalk Larsen – på valg og ønsker genvalg 

• Jens Nørlem (kasserer)  

• Lars Frimand (formand)  

• Linn Friberg (næstformand)  

• Martin Hald Christensen – på valg og ønsker genvalg 

• Sarah Kyndi Mohrsen  

• Rikke Mørup 



 

Bestyrelsen vælges på gruppemødet. 

 

Du har også mulighed for at understøtte spejderarbejdet på andre måder: ved at blive leder eller ved at 

bidrage med praktisk hjælp til de arrangementer, gruppen afholder.  

 

Hvis du ønsker at komme med i Bestyrelsen, hjælpe til på andre måder eller bare høre nærmere, så tag 

endelig kontakt til Bestyrelsesformanden. 

 

 

Hvorfor møde op? 

Du bør møde op, fordi mødet giver informationer om og mulighed for at få indflydelse på dit barns 

fritidsinteresse. Mødet giver også mulighed for at møde de ledere, som er med til at udvikle børnene og 

de unges holdninger og meninger. Gruppemødet/generalforsamlingen starter 14.30 og forventes færdigt 

15.30.  

 

 

Spejderhilsner 

 

 

 

Tina Davidsen                    Lars Frimand 

 

 

          Gruppeleder                  Bestyrelsesformand 

 

  

  


