
Grupperådsmøde 2022 
Med informationsmøde om Spejdernes Lejr 

 

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. 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.   

Mødet finder sted mandag den 28. februar kl. 18.00 i vores hytte Vestervang. Vi starter med lidt suppe og brød, og 
håber undervejs at kunne gøre det lidt festligt, blandt andet med billeder fra året der er gået. Undervejs vil vi også 
afholde informationsmøde om Spejdernes Lejr. Tag endelig spejdere og søskende med, der vil være en udendørs 
aktivitet undervejs for dem. Vi forventer, at mødet tager cirka 1,5 time.  

Vi har en god og velfungerende bestyrelse, men kan altid bruge at par nye bestyrelsesmedlemmer. Hvis der er nogle 
forældre der er interesserede i at være en del af bestyrelsen, er I meget velkomne til at henvende jer inden mødet. Man 
får et indblik i spejdergruppens hverdag, og er med til at udstikke rammerne og få økonomien til at hænge sammen. 
Bestyrelsen afholder 5-6 møder årligt.  

Forslag til behandling på grupperådsmødet sendes til vores formand Anne på: anne_frentz@hotmail.com inden d. 
14.02.22 

Med venlig hilsen  

Bestyrelsen i Peter Lassen gruppe 
 

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

godkendelse. 
d. Fremlæggelse af budget for det kommende år til godkendelse. 
e. Vedtagelse af kontingent for det kommende år. 
f. Behandling af indkomne forslag 
g. Vedtagelse af udviklingsplan.  
h. Valg til bestyrelsen 
i. Valg af revisor og evt. revisorsuppleant 
j. Eventuelt 
 
Undervejs på mødet skal der også vælges gruppens 
repræsentanter til divisionråd og korpsråd 

 

Bestyrelsen: 
Formand Anne Høg Frentz (Ikke på valg)  
Kasserer Anette Münsberg (På valg - genopstiller) 
Suppleant Lotte Hassing Kristiansen (På valg) 
Forælder  Karina Hansen (På valg) 
Forælder Karen-Margrethe Kannerup (På valg) 
Forælder Karsten Torp (Ikke på valg) 
Forælder Dorte Priegel Rødtjer (Ikke på valg) 
Forælder  Lise Soldbro (Ikke på valg) 
Forælder Rasmus Tønnesen (Ikke på valg) 
Leder Morten Buchard (På valg) 
Leder Kamilla B. Ravn (Ikke på valg) 
Leder Jørgen Krogsgaard Jensen (På valg) 
Søkyndig Petra Jackson (På valg) 
 

 


