
KONG VOLMER SØTROP 
Søspejderne i Vordingborg                                    
 

 

Grupperådsmøde 
for alle søspejdere, forældre, hjælpere og ledere 

Søndag d. 27. februar 2022 fra 13.00 til 15.00.   
I gruppens hus Nordhavnsvej 52, 4760 Vordingborg 

Grupperådsmødet er spejdergruppernes generalforsamling, det er en dag, hvor hele gruppen 
samles, har det sjovt, bliver klogere på hinanden, hører spejderne fortælle om det seneste 
søspejderårs eventyr og sammen sætter præg på fremtiden.  

Man skal ikke være bange for at havne i gruppestyrelsen (bestyrelsen) med mindre man har lyst, 
så må man meget gerne sende en mail eller sms til Tine. 

Da vi jo stadig er en relativ lille spejdergruppe, har vi brug for jeres hjælp og ideer. Så vi håber, at I 
vil bakke op og investere et par timer i søspejdernes fremtid.  

Når vi når til den «formelle» del af grupperådsmødet vil der være en anden aktivitet for spejderne. 

Program  
 

13.00 Velkomst, valg af dirigent og referent (pkt. 1 fra dagsordenen) 
 

13.10 Søspejderne aflægger årsberetning (pkt. 2) 
 

13.30 Løb med poster med præsentation af gruppens økonomi, udviklingsplan, 
gruppestyrelsens arbejde samt spejdernes vilde idéer og indkomne forslag (det sker lige 
omkring hytten, men husk godt fodtøj, samt tøj efter vejret) (pkt. 3, 5) 

 
14.15 Opsamling på løbet, herunder godkendelse af regnskab, behandling af indkomne 
forslag, væsentlige beslutninger om gruppens fremtid samt sammensætning af 
bestyrelsen (pkt. 3, 4, 5, 6, 11 

 
14.30 Valg til bestyrelse, divisionsråd, korpsråd, valg af revisor samt søkyndigt medlem 
(pkt. 7, 8, 9, 10) 

 
15.00 Tak for i dag (pkt. 12) 
 
Der vil være kaffe og kage under mødet 

  
Spejdere må gerne komme uden en voksen, men kun spejdere over 15 år har stemmeret. 

  
Mange hilsner  

Spejderne og Gruppestyrelsen 



KONG VOLMER SØTROP 
Søspejderne i Vordingborg                                    
 

 

 
 

Dagsorden til grupperådsmøde Kong Volmer Søtrop søndag 27. februar 2022 kl. 13.00 
 
 
 
 

1. Valg af dirigent og referent  

2. Søspejderne aflægger årsberetning  

3. Fremlæggelse af årsregnskab for 2021 til godkendelse.  

4. Behandling af indkomne forslag.  

5. Vedtagelse af budget for 2022, herunder fastsættelse af kontingent  

6. Vedtagelse af udviklingsplan 

7. Fastsættelse af antallet af bestyrelsesmedlemmer  

8. Valg til bestyrelsen,  

a. formand, Heidi Slot 

b. kasserer, Jan Blichert-Hansen (på valg) 

c. unge (15-24 år) Rigmor Sanderhoff, Emil Fisker, Lærke Nøhr Larsen (på valg), 

Semine Skotte (på valg) 

d. ledere, herunder mindst en gruppeleder, Tine Skotte, Søren Sanderhoff (på valg) 

e. forældre og andre, Morten Jensen (på valg), Merete Rudolfsen (på valg) Troels 

Jørgensen, Karen Spuur Rasmussen 

f. søkyndigt medlem, Frederik Myte 

g. suppleanter  

9. Valg af gruppens to medlemmer af Korpsrådet  

10. Valg af gruppens fem medlemmer af Divisionsrådet  

11. Valg af revisor og evt. en revisorsuppleant.  

12. eventuelt 

Forslag til dagsorden skal være gruppestyrelsen i hænde senest 14 dage før mødet. 


