
Grupperådsmøde 2019 
vi slutter af med fælles spisning 

 

Kom og hør om livet i Peter Lassen gruppe og deltag i en hyggelig aften med fokus på nutid og fremtid sammen 
med ledere, spejdere og øvrige forældre i Peter Lassen Gruppe. Denne gang har vi valgt vores hytte Vestervang 
som ramme for vores møde, der finder sted onsdag den 27. februar kl. 17.30. Vi regner med at selve mødet tager 
ca. en time, hvorefter der vil være brød og suppe til alle, inden vi slutter af. I slipper derfor for at skulle lave 
aftensmad denne dag.  

På grupperådsmødet, der er spejdernes svar på en generalforsamling, vil der være fokus på gruppens fremtidige 
udvikling, og undervejs vil vi vise billeder fra året, der er gået. Mikro-minierne holder møde som normalt, og der vil 
være udendørs aktivitet for alle øvrige børn, mens der er møde.   

Vi har en funktionsdygtig bestyrelse, men vi ønsker os meget et par nye forældre hvis der er nogle der er 
interesserede i at give en hånd med. Man får et indblik i spejdergruppens hverdag, og er med til at udstikke 
rammerne og få økonomien til at hænge sammen 

Af hensyn til maden vil vi gere bede om tilmelding via vores hjemmeside www.peterlassen.dk 

Forslag til behandling på grupperådsmødet sendes til vores formand Caroline på: csl@dadlnetdk inden d. 13.02.19 

 

Dagsorden: 
a. Valg af dirigent og referent 
b. Beretning fra bestyrelsen og ledergruppen. 
c. Fremlæggelse af årsregnskab for det foregående år til 

godkendelse 
d. Behandling af indkomne forslag 
e. Væsentlige beslutninger om gruppens fremtid, herunder: 

1. Forelæggelse af gruppens udviklingsplan med 
hovedindsatsområder. 

2. Beslutninger i øvrigt om gruppens udvikling.  

3. Vedtagelse af budget samt fastsættelse af kontingent. 

f. Valg til bestyrelsen af: 
4. forældre 
5. unge  
6. ledere 
7. søkyndigt medlem 
8. suppleanter 

g. Valg af gruppens to repræsentanter til Korpsrådet 
 

h. Valg af gruppens fem repræsentanter til Divisionsrådet 
i. Valg af revisor og revisorsuppleant 
j. Eventuelt  

 
Bestyrelsen: 
Formand Caroline S. Laugesen (På valg - genopstiller) 
Kasserer Anette Münsberg (ikke på valg) 
Forælder Henrik Juhl (Udtræder) 
Forælder  Karina Hansen (Ikke på valg) 
Forælder Mads Kriegel Skovrup (Ikke på valg) 
Forælder Karsten Torp (på valg – genopstiller) 
Leder Morten Buchard (Ikke på valg) 
Leder Kamilla B. Ravn (På valg - genopstiller) 
Leder Nicolai Sand (På valg - genopstiller) 
Leder Simon S. Sørensen (På valg – Genopstiller) 
Ung Maja Skovrup (På valg - Genopstiller) 

Søkyndig Petra Jackson (På valg – genopstiller) 
 

 

http://www.peterlassen.dk/

