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Dagsorden til grupperådsmøde 
 
Kære forældre, ledere og medlemmer fra 15 år. 
 
Grupperådsmødet er vores generalforsamling. Derfor er der også en dagsorden for mødet. 
 
Invitation til vores grupperådsmøde d. 01.03.20 på Volden ved Astra Hytten, kl. 10.00-12.00, er uddelt 
og annonceret på fb d. 05.02.20, og her kommer så dagsordenen. 
 

Den Store Kagedyst 
Igen i år vil der ifm. Grupperådsmødet blive kåret årets Ulf Jarl mester i Flotteste kage og Bedste kage, så 
tag børnene med i køkkenet og medbring din bedste kage-kreation. 
 
Regnskabet vil før mødet blive lagt op på hjemmesiden.  
 
Dagsorden: 
a. Valg af dirigent og referent. 
b. Beretning fra bestyrelsen og ledergruppen (Stjerneløb). 
c. Fremlæggelse af årsregnskab og status for det foregående år til godkendelse. 
d. Behandling af indkomne forslag. 
e. Væsentlige beslutninger om gruppens fremtid, herunder: 

1. forelæggelse af planer for indeværende år, 
2. beslutninger i øvrigt om gruppens udvikling, spejderarbejde mv. og 
3. vedtagelse af budget for indeværende år, herunder fastsættelse af kontingent. 

f. Fastsættelse af antallet af bestyrelsesmedlemmer under hensyntagen til § 17.2 
 Bestyrelsen indstiller, at der vælges 2 unge, 4 ledere og 5 forældre 
g. Valg til bestyrelsen af 

1. Forældre  
Formand   Dorette Madsen, villig til genvalg 
Best.medlem                         Michael Bayer - Guffi, villig til genvalg 
Best.medlem  Puk Stewart, villig til genvalg   

2.unge 
Ung medlem  Sune Nielsen, genopstiller ikke.  

3. ledere 
   Torsten Johnsen, villig til genvalg 
   Jesper Dehn, villig til genvalg 
    
4. suppleanter 
 Der skal vælges en fra hver af de ovenstående grupper, dog to forældre da vi har en tom plads for 1 år. 
 

h. Valg af gruppens to medlemmer af Korpsrådet. 
i.  Valg af gruppens fem medlemmer af Divisionsrådet. 
j.  Valg af revisor og en revisorsuppleant. 
k. Eventuelt. 
Har du forslag du ønsker behandlet under punkt d, skal de sendes til formand Dorette Madsen, 
Banemarksvej 13, 2605 Brøndby, eller bsf@ulfjarl.dk senest 7 dage før mødet. 
 
Vi glæder os til at se jer 
Bestyrelsen 

Ulf Jarl Gruppe
2605 Brøndby
www.ulfjarl.dk

Den 17. februar 2020


