Indkaldelse til Viby-Spejdernes Generalforsamling
(Grupperådsmøde) 16. marts 2022
Kære Spejdere, Forældre og venner
I indkaldes hermed til Generalforsamling (Grupperådsmøde)
Hvornår: 16. marts kl. 18:00 til 20:00
Hvor: Viby-Spejdernes Hytte – Bjørnbaksvej 15, 8260 Viby J
På generalforsamlingen vil spejdere, forældre og interesserede blive orienteret om hvordan det har
gået gruppen det sidste år og hvad vi har af tanker og planer de næste par år. Det er også her vi skal
vælge hvem der skal sidde i de respektive råd og vælges ind i Bestyrrelsen. Men at deltage på
generalforsamlingen er selvfølgelig ikke ensbetydende med man bliver forpligtiget til nogle opgaver,
men hvis lysten skulle være der, er man selvfølgelig mere end velkommen der er altid plads til nye
kræfter.
Hvis man har punkter til evt. eller har interesse i at stille op til bestyrrelsen og ønske om at lave et
stykke arbejde i gruppen, kan man skrive til bestyrelsen@viby-spejderne.dk eller info@vibyspejderne.dk.

Dagsorden jf. Det Danske Spejderkorps’ vedtægter § 64
1. Valg af dirigent og referent
2. Fremlæggelse af bestyrelsens beretning

– herunder opfølgning på arbejdet med den gældende udviklingsplan samt opfølgning på det
arbejde, som bestyrelsen har udført på baggrund af rådsmødets tidligere beslutninger.

3. Gruppens beretning
- Grenene rundt fortid & fremtid, kommende arrangementer m.m.
4. Fremlæggelse og godkendelse af årsregnskabet for 2021 (det foregående år)
5. Fremlæggelse og godkendelse af justeret budget for indeværende år
6. Fremlæggelse og godkendelse af budget for 2022 (det kommende år)
7. Vedtagelse af kontingent(er) for det kommende år (skriv årstallet)
8. Behandling af indkomne forslag
9. Valg til bestyrelsen (gælder for en toårig periode)
Valg af formand
Valg af medlemmer

10. Valg af revisor og evt. revisorsuppleant (gælder for en etårig periode)
11. Valg af fem stemmeberettigede til divisionsrådsmødet (gælder for en etårig
periode)
12. Valg af to stemmeberettigede til korpsrådsmødet (gælder for en etårig periode)
13. Eventuelt
a. Spejdernes lejr 2022
i. Hvad er det?

