INVITATION

Spejder-søndag

Spændende aktiviteter for hele familien med Blushøjspejderne
Kom og brug nogle sjove timer på aktiviteter med
familien - nyd en grillet hotdog - og deltag i
generalforsamling hos Blushøjspejderne!
HVORNÅR?
Søndag d. 25. februar 2018, kl. 10 - 13 på Dragør
Skole Syd, Vestgrønningen 9 i Dragør.
HVOR?
Vi mødes i skolegården.
PROGRAM
Kl. 10.00 Velkomst
Aktiviteter for hele familien
Husk varmt overtøj
Kl. 11.30 Frokost - gillede pølser, hotdogs
- med det hele!
Kl. 12.00 Generalforsamling inden døre
Samtidig er der “lejrbål” for de yngre
spejdere med aktivitet, sang og hygge
Kl. 13.00 TAK FOR I DAG

Dagsorden for generalforsamlingen
1. Valg af dirigent og referent.
2. Beretning fra bestyrelsen og ledergruppen.
3. Årsregnskab for 2017 til godkendelse.
4. Behandling af indkomne forslag.
5. Væsentlige beslutninger om
gruppens fremtid, herunder:
a. forelæggelse af gruppens
udviklingsplan for 2018.
b. beslutninger i øvrigt om gruppens
udvikling, spejderarbejde m.v.
c. vedtagelse af budget for 2018,
herunder fastsættelse af kontingent.
6. Fastsættelse af antallet af bestyrelsesmedlemmer under hensyntagen til § 14, stk. 5
7. Valg til bestyrelsen af:
a. Bestyrelsesformand, kasserer, unge
b. ledere, herunder mindst en gruppeleder
c. forældre
d. evt. søkyndigt medlem jf. § 22, stk. 2
e. suppleanter
8. Valg af gruppens to medlemmer af korpsrådet.

GENERALFORSAMLING?
På generalforsamlingen (også kaldet
grupperådsmøde) hører I om
spejdergruppens udvikling og nye
tiltag, og der er valg til diverse poster.
Vi har allerede nogle kandidater
til bestyrelsen, så kom trygt ;-)
Vi glæder os til at se jer til frisk luft, hotdogs og
generalforsamling!
Med spejderhilsen
Blushøjspejderne - Det Danske Spejderkorps

9. Valg af gruppens fem medlemmer af
divisionsrådet.
10. Valg af revisor og evt. en revisorsuppleant.
11. Beretning fra større arrangementer tilknyttet
gruppen, jf. § 50.
12. Eventuelt
Note 1
Indkomne forslag
skal være formanden
i hænde senest
d. 18. februar 2018,
syv dage inden
mødedato.
Skriv til formand Niels-Peter
Rønmos, niels-peter@ronmos.dk

