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Referat grupperådsmøde 1. Silkeborg 8/4 2021 kl. 19.00- 20.30 (online) 

Dagsorden Referat 

Dirigent Rådet valgte Arne Sostack 

Referent Rådet valgte Allan Jagd Esmarch 

Lovligt varslet Det blev konstateret at mødet er lovligt varslet. 

Beretning for det forgangne år Der er udsendt skriftlig årsberetning. Denne blev gennemgået og uddybet. 

  

Beretningen blev godkendt. 

Udviklingsplan for det kommende 
år 

Der er udsendt skriftlig udviklingsplan. Gruppeledelsen og 

bestyrelsesformanden gennemgik denne. Formanden knyttede kommentar til 

bestyrelsens arbejde i det kommende år. 

  

Udviklingsplanen blev godkendt. 

  

Regnskab for det forgangne år Kasserer gennemgik. Regnskabet kan tilsendes ved henvendelse til 

bestyrelsen. 

  

Regnskabet blev godkendt. 

  

Budget og kontingent Kasserer gennemgik. Budgettet kan tilsendes ved henvendelse til 

bestyrelsen. 

  

Budgettet blev godkendt. 

Gruppens hytter Drift og status på gruppens 4 hytter blev gennemgået. 

Indkomne forslag Der er ikke indkommet nogen forslag 
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Valg til bestyrelsen Valgte kandidater 

Fastsættelse af antallet 

af medlemmer i 

bestyrelsen. 

Sammensætning:  

Formand 

Kasserer 

2x Gruppeleder evt. andre ledere 

3 forældre 

  

Antallet blev fastsat til 7 medlemmer. 

Målsætningen er på sigt 10 medlemmer i alt. 

Kandidater til bestyrelsen Der er ikke indkommet nogle kandidater på forhånd og der var ikke nogen der 

meldte sig på mødet. 

  

Valg af formand  Nuværende formand er ikke på valg, derfor afholdtes valget ikke 

Valg af kasserer  Nuværende kasserer er ikke på valg, derfor afholdtes valget ikke. 

Valg af forældre Marianne Mundbjerg modtager ikke genvalg. De 3 øvrige 

forældrerepræsentanter fortsætter. 

Valg af unge Der er ikke indkommet repræsentanter til faste poster i bestyrelsen, men de 

unge er opfordret til at gøre deres stemme gældende løbende. 

  

Valg af ledere  Gruppelederne Lis & Allan er valgt af lederne i sommeren 2020 

Valg af søkyndigt medlem Mogens Hansen modtog genvalg. 

Valg af suppleanter Der blev ikke valgt nogle suppleanter da der ikke var nogle kandidater. 

Valg til Korpsrådet Grupperådet valgte: 

Lea Hedelund Quottrup Sørensen 

Asbjørn Husum Trier  

Valg til Divisionsrådet Grupperådet valgte: 

Lis Thomsen 

Julie Overgaard Mortensen, 

Asger Bjørn Thue Lindhardtsen 

Asbjørn Husum Trier 

Katrine Lisberg 

Valg af revisor Lone Sostack er valgt 

Eventuelt Det første møde i bestyrelsen afholdes 20/4 kl. 19.15-21.30 i Almindsøhytten, 

hvis muligt – ellers team 

 


