
Referat grupperådsmøde 26/2-20 Stærkodder. (samt 
Styrelses-konstituering til Formandsposten) 
 

1. Dirigent: Karen Goss. Der konstateres, at mødet er rettidigt indkaldt. 
2. Valg af referent: Hanne VS. 
3. Beretning fra gruppeleder Lene Thorsø. Er udsendt til alle på mail. Der laves en runde med 

præsentation af ledere. Man må gerne starte til mikrospejder samtidig med, at man starter i 
skole (førskole fra april måned). Bestyrelsen præsenteres. 

4. Regnskab for 2019. Gennemgang ved kasserer Bjarne Eriksen. Vedhæftes referatet på mail. 
5. Budget gennemgåes. Sendes ud på mail sammen med referat. Budgettet vedtages. 

Kontingent fastholdes. 
6. Udviklingsplan 2020-2022 gennemgåes af formand Helle. Er udsendt på mail sammen med 

indbydelse til grupperådsmøde. Der skal bl.a. laves et traditionskatalog for f.eks. ture, årlige 
lejre. Tydeliggørelse af årshjulet. Udviklingsplan vedtages. 

7. Forældreinddragelse/-hjælp til indsatserne. Forenes med punkt 6. 
8. Valg til bestyrelsen: 

- Valg af formand: ingen melder sig ved mødet Jane meldt sig efterfølgende til 
formandsposten. 

- Valg af forældrerepræsentanter: Ulrik sidder et år mere, Jane genvælges. René og Janni 
vælges ind. Der er 12 bestyrelsesmedlemmer. Derudover 1 suppleant. 

- suppleant: Britta L vælges. 
- Hver gren sender sin leder eller en repræsentant for denne. 
- 2 personer vælges til at repræsentere os til Korpsrådet. Liv og Marie vælges. 
- 2 personer til Divisionsrådet: Lene, Mads, Bjarne, Nuka og Karen vælges. 
- Valg af revisor: Martinsen Revision. 
- Valg af revisorsuppleant: Martinsen Revision. 

9. Evt.  
Reklame for fælles ledermøder 26/3-20 i Hinnerup.  
Kan vi samle ind til børnetelefonen d. 21/3-20 på 3 veje i Odder? Bettina kan gå med nogle spejdere 

– der må gerne deltage flere voksne. 
Lister over rækkefølger/ tidsplan over opgaveafvikling ved juletur og oprykningstur. Kasse med 

ting til fællesture. 
Sov ude afvikles 2/5-20.  Start ved 15-tiden og til morgenmadstid søndag d. 3/5-20. Der laves 

hægekøjehotel hos Stærkodder. Er for 3.- 4. og 5. klasser med forældre. 
Klan-senior ( +23) mødes tirsdage fra 20-21.30.  
 
Mødet afsluttes kl. 20. Tak for god ro og orden. 

 


