
Årsmøde hos 
Elbospejderne 
Søndag den 23. februar 2020 fra kl 10.00

Dagsorden for grupperådsmødet:


1. Valg af dirigent og referent. 

2.Beretning fra bestyrelsen og ledergruppen. 

3.Fremlæggelse af årsregnskab og status for det foregående år til 

godkendelse.

4. Behandling af indkomne forslag.

(Forslag skal være gruppeformanden i hænde senest 14 dage før gruppe-
rådsmødet.)

5. Forlæggelse af gruppens udviklingsplan og gruppens udvikling, 

spejderarbejde mv.

6. Fastlæggelse af antallet af bestyrelsesmedlemmer.

7. Vedtagelse af budget, herunder fastlæggelse af medlemskontingent.

8. Valg til bestyrelsen (vi skal have valgt 2 nye repræsentanter fra 

forældrene).

9. Valg af 1 ungdomsrepræsentant 

10.Valg af gruppens 2 medlemmer af Korpsrådet.

11.Valg af gruppens 5 medlemmer af divisionsrådet. 

12.Valg af revisor (valget gælder for et år)


Bestyrelsen og lederne hos Elbospejderne indkalder hermed til Årsmøde 2020. 
Årsmødet finder sted i Håstrup-lejren. 

Fællesmøde for forældre og spejdere 
Ud over at spise fastelavnsboller, drikker kaffe mv. vil vi på vores årsmøde fortælle om 
året der er gået og hvad der skal ske i 2020. 
Da vores møde er det årlige grupperådsmøde vil vi følge vedlagte dagorden, men vi vil 
gøre mødet spændende og uhøjtideligt så hverken voksne eller børn kommer til at kede 
sig. 
Formandens og Gruppelederens beretning samt gruppens regnskab er ikke helt klar 
endnu, men vil blive fremsendt så snart de er klar. Er der spørgsmål eller kommentar til 
beretningerne eller regnskabet vil vi naturligvis svare.  
Når vi er færdige med årsmødet - skal vi slå katten af  tønden! 



Vil du være med til at udvikle spejderarbejdet hos Elbospejderne?

Elbospejderne er i øjeblikket inde i en periode hvor der er stor interesse for udeliv og 
spejderarbejde. Specielt blandt de mindre spejdere kan vi se en voksende tilslutning.

Ledergruppen har netop nedsat et udvalg der skal komme med forslag til hvordan fremtiden 
skal se ud for gruppen. Ikke kun overordnet, men også på et helt praktisk plan. Hvilke tiltag 
skal der til for, at vi kan vedblive med at være en attraktiv gruppe og hvordan vi 
ledelsesmæssigt kan imødekomme den udfordring flere spejdere giver. Både til de ugentlige 
møder, men også overordnet for gruppen.

En del af gruppens organisation er bestyrelsen. Bestyrelsen har det overordnede ansvar for, 
at gruppen lever op til de love, som er formuleret af Det Danske Spejderkorps og af gruppen 
ledes i overensstemmelse med Spejderkorpsets værdier. 

Men der ud over bør en bestyrelse også dels medvirke til det overordnede udviklingsarbejde 
sammen med ledergruppen, samt udføre helt lavpraktisk opgaver hvor de, sammen med den 
øvrige forældregruppe, tager ansvar for planlægning, organisering og udførelse af forskellige 
arrangementer, som ikke direkte har noget med spejderarbejde at gøre. Fx tiltag som hjælper 
gruppen økonomisk (salg af juletræer, fundraising, etc.) eller PR for gruppen.

Det er vigtigt for ledergruppen, og gruppen som helhed, at forældredelen i bestyrelsen tager 
ansvar, involvere sig og aktivt støtter op omkring Elbospejdernes spejderarbejder og 
udvikling. Selvom ledergruppen netop har modtaget Folkeoplysningsrådets Friluftpris 2019 
for stort engagement i det frivillige spejderarbejde, kan vi ikke løfte denne opgave alene.

Vi mangler forældre til vores bestyrelse, så er du motiveret til at tage del i en spændende 
udvikling der omhandler friluft, ansvar, fælleskaber, Familiespejd mv? Så lade os høre fra 
dig. Og gerne inden søndag! Er du ikke helt sikker… så ring og lad os snakke om det.

Henrik Ladeby
Gruppeleder

Mobil 21 65 83 56

Bestyrelsen hos Elbospejderne - februar 2020

Formand: Lisbeth Kjærgaard På valg i 2020
Kasserer: Kiki Mikkelsen På valg i 2021 
Forældrerep.: Christian Vesterager På valg i 2021 
Forældrerep.: Johann Kjartansson På valg i 2020
Gruppeleder: Henrik Ladeby På valg i 2020
Spejderleder: Steffen Ploug På valg i 2020
Spejderleder: Jakob Østergaard På valg i 2021 
Ung i bestyrelsen: Tobias Fiskebæk Juul På valg i 2020


