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Dagsorden til grupperådsmøde 2022 
 

Kære forældre, ledere og medlemmer fra 15 år. 

Grupperådsmødet er vores generalforsamling, derfor er der også en dagsorden for mødet.  

Mødet afholdes udenfor søndag d. 6/3 fra kl. 10- ca. 12.30 på Voldgaden 21E efter vores 

fastelavnsfejring. 

 

1. Valg af dirigent og referent 

Bestyrelsen indstiller Tobias Pryning som dirigent og Sune Nielsen som referent. 

2. Fremlæggelse af bestyrelsens beretning  

3. Fremlæggelse og godkendelse af årsregnskabet for 2021 

4. Fremlæggelse og godkendelse af budget for indeværende år  

5. Fremlæggelse og godkendelse af budget for 2023 

6. Vedtagelse af kontingent(er) for indeværende år og kommende år (2022+2023) 

7. Behandling af indkomne forslag 

Har du forslag du ønsker behandlet under punkt 7 skal de sendes til formand Dorette 

Madsen på bsf@ulfjarl.dk senest 7 dage før mødet.  

 Indkomne forslag: Kort indlæg fra hytteudvalg 

8. Vedtagelse af udviklingsplan  

Vores udviklingsplan er vedtaget til og med 2022. Den blev revurderet på en 

lederstyrelsesdag i efteråret, og bestyrelsen stiller derfor den opdaterede udviklingsplan til 

vedtagelse. 

9. Fastsættelse af antal pladser i bestyrelsen. 

Bestyrelsen indstiller til at vi vælger 2 unge, 4 ledere og 5 forældre.  

10. Valg til bestyrelsen (gælder for en toårig periode) 
Valg af formand: Dorette Madsen  villig til genvalg 
Valg af 5 medlemmer: 

a. Unge:   Anne Bentzen  villig til genvalg 

b. Ledere:  Torsten Johnsen  villig til genvalg 

Jesper Dehn  ønsker ikke genvalg 

Maria Bentzen  opstiller 

c. Forældre:  Michael Bayer  villig til genvalg 
Puk Steward  ønsker ikke genvalg 

11. Valg af suppleanter (1 fra hver af de ovenstående grupper) 

a. Unge: Anne Bentzen er trådt ind i bestyrelsen, så der mangler en suppleant. 

12. Valg af revisor og evt. revisorsuppleant (gælder for en etårig periode) 

Kim Moltke Olsen er villig til genvalg. 

13. Valg af fem stemmeberettigede til divisionsrådsmødet (gælder for en etårig periode) 

Tobias Pryning, Anne Bentzen og Tobias Borgstrøm opstiller. 

14. Valg af to stemmeberettigede til korpsrådsmødet (gælder for en etårig periode) 

Sune Nielsen og Astrid Rasmussen opstiller. 

15. Eventuelt 
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