Virum-Sorgenfri Gruppe, KFUM-Spejderne

Gruppemøde 29. januar 2018
Agenda
1. Valg af dirigent:
2. Valg af referent
3. Aflæggelse af beretning
4. Gennemgang og godkendelse af regnskab
5. Gennemgang og godkendelse af budget
6. Indkomne forslag
7. Valg af gruppeleder
8. Valg til grupperådet
9. Valg af to revisorer
10. Eventuelt
Referat
Generalforsamlingen er rettidigt indkaldt. Ingen indkomne forslag modtaget.
Generalforsamlingen starter kl. 17.00
1. Pia er valgt som dirigent
2. Nis er valgt som referent
3. Aflæggelse af beretning
a. Seniorerne aflægger beretning ved PowerPoint show fra året, der gik.
i. Lejre (bæversommerlejr, Spejdernes Lejr og juleweekend).
ii. Salg af lodder for at nedsætte prisen for årets sommerlejre.
iii. 19.500 kr. modtaget fra Sydbank til reparation af terassen på
weekendhytten, “Filialen”.
b. Beretning godkendt af generalforsamlingen.
4. Gennemgang og godkendelse af regnskab
a. Lone, kasserer, fremlægger regnskab for 2017:
i. Flere medlemmer, større kontingentindtægt og større tilskud.
ii. Generelt flere indtægter, og de er gået til at øge
omkostningerne.
iii. Filialen har haft gode indtægter og ender med et plus på 81.000
kr.
iv. Samlet er overskud på 58.000 kr.
b. Regnskab godkendt af generalforsamlingen.
5. Gennemgang og godkendelse af budget
a. Lone, kasserer, fremlægger budget for 2018:
i. Generelt samme niveau som 2017 med undtagelse af
ekstraordinære poster.
b. Budget godkendt af generalforsamlingen.
6. Indkomne forslag
a. Ingen indkomne forslag
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7. Valg af gruppeleder
a. Lea R. genopstiller.
b. Lea R. er valgt som gruppeleder.
8. Valg til grupperådet
a. Lea R. og Gregers præsenterer Grupperådets formål og aktiviteter.
b. Følgende har 1 år tilbage af deres valgperiode og fortsætter:
- Anna (repræsentant for ikke-ledere)
- Emil (repræsentant for ledere)
- Peter (far til Isabella, Oliver og Filippa)
- Søren (far til Kirstine og Johanne)
- Gregers (far til Oscar)
c. Følgende træder ud:
- Lars (far til Magne)
- Mathias (far til Axel)
d. Følgende stiller op til 2-årig valgperiode
- Lone (mor til Markus) Genopstiller
- Jesper (far til Amanda og Albert) Genopstiller
- Klaus (far til Babett)
- Anne (mor til Clara og Marius)
- Carmen (mor til Carlo) stiller op som suppleant
e. Alle blev valgt.
9. Valg af to revisorer
a. Følgende genopstiller:
- Henrik (far til Fredrik)
- Signe (mor til Amanda og Albert)
b. Begge er genvalgt.
10. Eventuelt
a. Information i gruppen:
- Forælder: Det ville være rart, at få information om program ud
tidligere. Gerne ca. en måned før til fx weekendture.
- Lea R: Der er netop i december nedsat et arrangementsudvalg til at
krydskoordinere mellem enhederne og distriktets og korpsets tilbud.
Forhåbentlig kan det hjælpe os med vi blive bedre til information.
- Kommentar fra anden forælder: Ulvene har faktisk en fuld
halvårskalender, der virker rigtig godt.
- Opfordring fra forælder: Følg også med på Facebook, hvor VirumSorgenfri Gruppe har en side:
https://www.facebook.com/virumsorgenfri/
b. Ny enhed i gruppen:
Enheden, “Familiespejder”, startes op dette forår 2018. Koncept
gennemgås af Lea R. Det er for de helt små (3-5 år) og man går til
spejder sammen med en forælder/ældre søskende/bedsteforælder. Emil
og Markus er ledere for enheden. Første møde er lørdag d. 24. februar
2018 kl. 10.00-11.30.
Generalforsamlingen afsluttes 17.45

