27. januar 2013

GRUPPERÅDSVALG

Dato:

27.januar 2013 kl 11.00

Sted:

Venøborg, Nørskovvej 7, Venø, 7600 Struer

REFERAT

1. Valg af dirigent

2.

Valgt er Martin Lauridsen

Valg af referent


Valgt er Michael Jørgensen

3. Aflæggelse af Beretning
 Bæverne
Der er nu 6 bævere, hvor der var 8 bævere sidste år
 Ulvene
Der er nu 6 Ulve
 Spejderne
Der er nu 5 spejdere hvor der var 10 samme tid sidste år. Der har været en naturlig
tilbagegang i forbindelse med den store landslejr, som var i Holstebro.
 Forældrerådet
Følger med i hvad der foregår og bakker op med det, og har i januar deltaget i et
arrangement med Y´s Mens club i Aulum, hvor der kom 8000,- fra.
4.

Godkendelse af regnskabet
 Arne Brogaard fremlægger årsregnskabet
Regnskabet er ikke gjort færdigt, men revisorer godkender det PT, og regnskabet bliver
trykt i den næste budstik og kommer på hjemmesiden www.kfumspejderne.eu

5. Forhandling af gruppens arbejde fremover. Herunder indkomne forslag
Da der kommer nogle store årgange de næste par år, vil man udsende invitationer til til børnene via posten, så
alle får en invitation.
Der foreslåes at man eventuelt inviterer forældrene med et par gange, så børnene føler sig trykke ved det nye
sted.
Man kunne lave en lørdag, hvor der er en dag hvor der også kommer nok med informationer. Gerne allerede i
foråret og stadig fortsætte med PR arrangementet, som kommer i efteråret.

6. Valg af medlemmer til forældrerådet
På valg er:
 Kasper Skram
 Katja Jørgensen
Valgt er:

Mette B. Pedersen
Kim Lund Nielsen

7. Valg af 2 suppleanter til forældrerådet
Valgt er:

Jette Skram
Janne Pedersen
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8. Valg af 2 Revisorer
På valg er:
 Inga Johansen
 Jørgen Breinholt
Begge er genvalgt

9. Evt.
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