
Indbydelse til grupperådsmøde, søndag den 
24. februar 2019 

Kære forældre og ledere for Mikroer, Minier, Juniorer og Trop.! 

Det vil glæde os at se Jer, forældre og Ledere til grupperådsmødet(generalforsamling), 
der holdes som slutning af spejdernes vinterlejr på Houens Odde. 

Mødet holdes søndag den 25. februar fra klokken 10.00, - og forventes sluttet 
klokken 11.30. 

Har I punkter eller forslag til dagsordenen, er I meget velkomne til at skrive eller 

ringe(se nederst), til mig.! ☺  

Dagsorden for mødet 
1. Valg af mødeleder og referent. 
2. Beretning fra bestyrelsen(formand), Gruppeleder og grenlederne. 
3. Fremlæggelse af årsregnskab og status for det forgangne år til 

godkendelse(Kasserer).  
4. Behandling af indkomne forslag og punkter. 
5. Fremadrettet:  

a. Tanker og visioner for Bredsten-gruppen(gruppeleder) 
b. Vedtagelse af budgettet for det kommende år, herunder fastsættelse af 

kontingent. 
6. Valg til bestyrelsen 

a. På valg for forældrene er: Margrethe(julemarkedsnisse, legatsøger), 
Else(bestyrelse, Webmaster) ! begge genopstiller. 

i. Vælge en suppleant 
b. På valg for Spejderne er: Mette Baloo(Junior-leder) og Martin(Trop-leder, 

gruppeleder) ! begge genopstiller. 
7. Eventuelt. 

Vi glæder os til at se Jer til grupperådsmøde..!! 
Med mange spejderhilsner 
 Bjarne M. Jakobsen 

Vi har søgt midler fra, - og fået svar med tilsagn om at Friluftsrådet & Jelling Musikfestival vil 
støtte os økonomisk med penge til træ-sider i Bålhytten og andre konkrete spejderprojekter, som 
vil forbedre spejderlivet for vore spejdere. ☺   

Derfor håber vi I forældre, eller nogen I kender, vil give en hånd med. ☺   
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Så meld Jer til den Praktiske Patrulje. – Der kan man sammen samtidig med der er spejdermøder 
for børnene, bygge/forbedre. - Men det også sagtens være når man selv synes man har tid, at 
man bruger tid ved spejderne. – Tjek på Facebook Bredsten Spejderne, Den Praktiske Patrulje, - 
og sig meget gerne til på dette møde, at I vil Hjælpe os..!!

Det Danske Spejderkorps – Bredstengruppe 

Formand: Bjarne M. Jakobsen – Kirkegade 32 – 7182 Bredsten – mob.: 2557 6072 – mail: 
formand@bredsten-spejderne.dk


