
Gruppeaften 2020 

 Side 1 

Kære spejdere og forældre i Blackfoot Bloustrød, 

 

Den 24. februar 2020 afholder Blackfoot sit årlige grupperådsmøde. Mødet finder sted i 

Skovmarkshytten på Sandholmgårdsvej 29 fra kl. 17:00 til 18:30, mens spejderne hygger sig udenfor til 

fællesmøde. 

 

Grupperådsmødet er gruppens årlige generalforsamling. Dagsordenen er fastlagt i overensstemmelse 

med Det Danske Spejderkorps’ lovhæfte og er som følger: 

 

1. Valg af dirigent og referent 

2. Beretning fra bestyrelsen 

3. Fremlæggelse af årsregnskab for det foregående år til godkendelse. 

4. Beretning fra ledergruppen 

5. Fra gruppe til Division til Korps 

a. Information fra Ravnsholt Division 

i. Blackfoot Bloustrød er del af Ravnsholt Division. Der vil være en repræsentant fra 

divisionsledelsen som giver information om hvad der sker aktuelt i divisionen. 

6. Udviklingsplan 2020 Delt op i to Workshops og fællesmøde: 

a. 3 workshops med 3 stationer: 

i. Spildop 

ii. Hjælp til gruppen 

iii. Udviklingsplan 

b. Væsentlige beslutninger om gruppens fremtid, herunder: (Fælles) 

i. Forelæggelse af gruppens udviklingsplan med hovedindsatsområder for 

indeværende år 

Gruppens aktuelle udviklingsplan dækker 2019 og 2020. Vi gør status 
ii. Beslutninger i øvrigt om gruppens udvikling, spejderarbejde m.v. 

Bestyrelsen vil redegøre for hvilke konkrete planer der er for udvikling af hytten og 
grunden i 2020 

7. Behandling af indkomne forslag 

8. Fastsættelse af antallet af bestyrelsesmedlemmer under hensyntagen til § 14.5 

9. Valg til bestyrelsen af: 

a. Bestyrelsesformand, kasserer og eventuelt øvrige forældre 

Formand Michael Degn Timm er valgt i 2018 og dermed på valg i år. 
Medlem Doris Søgaard Farver er valgt i 2018 og dermed på valg i år. 
Medlem Anders Wæsel er valgt i 2018 og dermed på valg i år. 
Kasserer Pernille Paaske Hernø er valgt i 2019 og dermed ikke på valg i år 
Medlem Line Kjærsgaard er valgt i 2019 og dermed ikke på valg i år 
 

b. Ledere, herunder mindst en gruppeleder 

Sanne Valentin Bjerregaard er valgt i 2018 og dermed på valg i år. 
Susan Krarup er valgt i 2018 og dermed på valg i år. 
Thea Barslund er valgt i 2018 og dermed på valg i år. Er fratrådt bestyrelsen 
Anna Thyregod Wilcks valgt i 2019 og er dermed Ikke på valg i år. Er fratrådt bestyrelsen 
Kasper Hillestrøm er valgt i 2019 og er dermed på valg i år. 
 

c. Evt. søkyndigt medlem jf. § 22.2 

Gruppen har ikke et søkyndigt medlem. 
 

d. Suppleanter 

10. Valg af gruppens repræsentanter til Korpsrådet (maksimalt 2) 
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Gruppens to repræsentanter har stemmeret og mulighed for deltagelse i årets Korpsrådsmøde 
(2020) 

11. Valg af gruppens repræsentanter til Divisionsrådet (maksimalt 5) 

Gruppens 5 valgte repræsentanter har stemmeret til årets Divisonsrådsmøde den 22. april hos 2. 
Birkerød 

12. Valg af revisor og en revisorsuppleant 

13. Eventuelt 

 

 

Der vedlægges en skriftlig beretning fra bestyrelsen og lederne. 

 

Forslag, som ønskes behandlet på grupperådsmødet, skal sendes til formanden (Michael Degn Timm, 

Læhegnet 4, 3450 Allerød, E-mail: formand@blackfoot.dk) senest 14 dage inden mødet, altså den 10. 

februar. 

 

Til mødet bliver indholdet af glemmekassen lagt fremme. Det som stadig er tilbage efter mødet, bliver 

afleveret til genbrug. 

 

På bestyrelsens vegne, 

 

Michael Degn Timm, formand 

 

 

OBS. På mødet vil der blive serveret kage, te og kaffe 

mailto:formand@blackfoot.dk

