
Indkaldelse til grupperådsmøde 2019 i De Vilde Svaner 

Søndag den 24. februar kl. 10.00-12.30 på ”Femkløveren”        

Møllevej 14, Nivå 

 

26. januar 2019 

Kære forældre, spejdere, ledere mv. 

Hermed inviteres til det årlige grupperådsmøde, som afholdes søndag den 24. februar 2019 med følgende 

program: 

 Kl. 10.00-11.15: Kort velkomst efterfulgt af ”grupperådsløb” for forældre/grupperådsmedlemmer 
på Femkløveren med fokus på flg. (beslutnings)temaer: A) Afholdelse af udlandslejr i sommeren 
2020; B) Afrapportering af visionsgruppens arbejde; B) Beretning for spejderåret 2018 og udvik-
lingsplan for 2019. 

 Kl. 11.15-12.00: Vi samles ved bålet og får lidt varmt at drikke. 

 Kl. 12.00-12.30: Formelt grupperådsmøde i klubhuset (medens spejderne rydder op udenfor).  

 

Det meste af grupperådsmødet afholdes udendørs, så tag varm påklædning og fodtøj på! 

  

De Vilde Svaners Grupperåd er gruppens øverste myndighed (generalforsamling) og består af: 

 Forældre til medlemmer under 18 år 

 Medlemmer, der er fyldt 15 år 

 Gruppens bestyrelse 

Kontingentbetalende medlemmer af Grupperådet har hver én stemme. Derudover kan alle øvrige 

interesserede deltage i grupperådsmødet. 

Forslag, der ønskes behandlet på grupperådsmødet, skal i flg. Korpsets love være formanden - Hen-

rik Morgen (henrik@morgen.dk) - i hænde senest 14 dage inden mødet, d.v.s. senest den 10. fe-

bruar 2019.  

Dagsorden og bilag findes på vores hjemmeside her: https://www.devildesvaner.dk/grupperadsmode-2019. 

Bemærk, at vi også byder søskende, som ikke er spejdere, velkommen til hele arrangementet. Så tag gerne hele familien 

med til et par hyggelige timer! Småbørnsforældre bedes være opmærksomme på, at der ikke tilbydes opsyn med bør-

nene, heller ikke under selve grupperådsmødet - så kom hellere begge to. Tilmelding via hjemmesiden er ikke et krav 

men en stor hjælp (tak)! 

Med venlig hilsen 

Bestyrelsen 

mailto:henrik@morgen.dk
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Grupperådsmøde 
De Vilde Svaner - Nivå 

Dagsorden for grupperådsmødet søndag den 24. februar 2019 

 

1. Valg af dirigent og referent 

Bestyrelsen foreslår Karsten Møller hhv. Anne Kjellstrand. 

2. Bestyrelsens beretning for 2018 (se årsrapport) 

Godkendelse af bestyrelsens skriftlige beretning (se årsrapport), suppleret af det forudgående ”grup-

perådsløb”, der ligeledes opsummerer gruppeledelsens beretning for spejderåret, der gik. 

3. Godkendelse af årsregnskab (se årsrapport) 

4. Behandling af indkomne forslag 

a. På vegne af Ledergruppen arbejder Morten, Kasper og Thure på et forslag om afholdelse af spej-

derlejr et pt. ikke nærmere defineret sted i udlandet i 2020 for flg. af gruppens grene: Junior, 

Trop og Klan.  Der søges om grupperådets principielle tilslutning hertil samt at den i ”lejrfonden” 

pr. 31.12.19 opsparede reserve disponeres mhp. at nedbringe deltager- (herunder leder-)beta-

ling. Bestyrelsen tilslutter sig i givet fald sidstnævnte. Forslaget vil blive offentliggjort på DVS 

hjemmeside forud for grupperådsmødet samt belyst i det forudgående ”grupperådsløb”.  

5. Væsentlige beslutninger om gruppens fremtid 

a. Godkendelse af visionsgruppens forslag til ”metode-ramme” for gruppens fremtidige, løbende 

strategi- og udviklingsarbejde. Den konkrete udmøntning heraf forlægges grupperådet i form af 

de årlige udviklingsplaner.  Se bilag, belyses ligeledes under det forudgående ”grupperådsløb”. 

b. Godkendelse af udviklingsplan for 2019 (vedlægges). 

c. Fastsættelse af kontingent. Bestyrelsen foreslår uændrede kontingentsatser som følger: 

 Familiespejd:      800 kr/år 

 Spejdere til og med troppen (under ca. 16 år):  1400 kr/år  

 Klanspejdere (over ca. 16 år):                                1000 kr/år 

 Spejdere, der er på efterskole:                                500 kr/år 

 Superseniorspejdere (over 25 år):                           800 kr/år 

 Ledere:                                                                          100 kr/år. 
 

d. Vedtagelse af budget for 2019 (se bestyrelsens forslag i samme dokument som årsregnskabet). 
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6. Antal og valg af bestyrelsesmedlemmer m.v. 

a. Bestyrelsen indstiller, at bestyrelsen – ud over formand, kasserer og den ene gruppeleder – uæn-

dret består af 3-4 forældrerepræsentanter, 3 unge spejdere (15-23 år), og 3 ledere (excl. én grup-

peleder).  Alle personvalg gælder for en 2-årig periode. 

b. Valg af bestyrelsesmedlemmer på valg i 2018: 

 Valg af formand: Bestyrelsen indstiller Henrik Morgen, som er villig til genvalg 

 Valg af kasserer: Bestyrelsen indstiller Jesper Bertelsen, som er villig til genvalg 

 Valg af 1-2 forældrerepræsentanter: Efter den 2-årige valgperiodes udløb ønsker Bo Runge-

Dalager og Malte von Sehested ikke at genopstille. Som nyt bestyrelsesmedlem foreslår be-

styrelsen Sune Stjerneby. Sune (38) har to børn, der har været spejdere siden 2014 og arbej-

der med IT-outsourcing hos NNIT. 

 Valg af 1 lederrepræsentant: Bestyrelsen og ledergruppen indstiller Martin Lauritsen, som er 

villig til genvalg? 

 Valg af 1 unge-repræsentanter: Der skal vælges et medlem til afløsning for Andreas Vahr 

Knudsen efter endt valgperiode. Unge-gruppen vil indstille en kandidat. 

Om bestyrelsesarbejdet: Der afholdes 4-5 årlige bestyrelsesmøder. Derudover har bestyrelsen 
gennem flere år valgt at nedsætte et forretningsudvalg, der tager sig af den løbende drift (pt. be-
stående af formand, kasserer, gruppeleder og yderligere ét bestyrelsesmedlem).  

7. Valg af revisor og revisorsuppleant 

På valg er Michael H. Christensen og som revisorsuppleant Pernille Christensen. 

8. Valg af gruppens to medlemmer af Korpsrådet, min. en ung (15-23 år) 

Bestyrelsen indstiller Hanne Larsen (familiespejd-leder) samt Martin Lauritsen (ung spejder). Endvi-

dere indstilles, at bestyrelsen bemyndiges til at udpege evt. stedfortrædere i tilfælde af forfald. 

9. Valg af gruppens fem medlemmer af divisionsrådet, min. to unge (15-23 år) 

Bestyrelsen foreslår formanden, gruppeleder, kasserer samt to unge spejdere efter indstilling fra 

unge-gruppen valgt som gruppens medlemmer af divisionsrådet. Endvidere indstilles, at bestyrelsen 

bemyndiges til at udpege eventuelle stedfortrædere i tilfælde af forfald. 

10. Eventuelt. 


