Grupperådsmøde
Hos Normannerne - 24. februar 2019, kl. 11-12:30.

Dagsorden
A. Valg af dirigent og referent
B. Beretning for 2018 fra bestyrelsen og ledergruppen
C. Fremlæggelse og godkendelse af årsregnskab 2018
Årsregnskabet er sendt ud sammen med dagsordenen.
D. Behandling af indkomne forslag
E. Væsentlige beslutninger om gruppens fremtid, herunder:
a. Gruppens udviklingsplan 2019 - se udviklingsplan på næste side.
b. Beslutninger i øvrigt om gruppens udvikling, spejderarbejde, mv.
c. Godkendelse af budgettet for 2019, herunder
Kontingent for medlemmer - k ontingentet ønskes bibeholdt på nuværende
niveau.
F. Fastsættelse af antallet af bestyrelsesmedlemmer
Bestyrelsen foreslår at bibeholde 15 bestyrelsesmedlemmer.
G. Valg til bestyrelsen
Se hvem, der er på valg nederst.
a. Bestyrelsesformand, 2-årig
b. Kasserer, 2-årig
c. Unge (mellem 15 og 24 år), 1-årig, 3 stk.
d. Ledere, inkl. gruppeleder, 2-årig 4 stk i alt.
e. Forældre, 2-årig, 6 stk.
f. Repræsentanter til Korpsrådet, 1-årig, 2 stk.
Da vi i 2018 havde succes med deltagelsen på Korpsrådsmødet ønsker vi at
vælge op til to suppleanter, der har mulighed for at deltage på
Korpsrådsmødet i efteråret.
g. Repræsentanter til Divisionsrådet, 1-årig, 5 stk.
h. Revisor og suppleant, 1-årig.
H. Evt.
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Udviklingsplan 2019
Med udgangspunkt i, at Normannerne er en gruppe, hvor der heldigvis er mange spejdere i
de forskellige grene er der flere forskellige områder, der vil være fokus på i indeværende
år.
● Bedre kommunikation. Det skal være med til styrke samarbejdet mellem de enkelte
grene, så der opnås en større sammenhæng mellem grenene og den enkelte
spejder dermed har et godt kendskab til den ‘næste’ gren og derfor er spændt på og
glæder sig til at blive en del af den og fortsætte sin spejderudvikling.
● Mere samarbejde med lederne. Da vi sidste år har fået flere nye ansigter på
lederfronten vil der være en dialog med den enkelte leder om, hvad de brænder for
og hvor deres interesse ligger henne og i den forbindelse finde ud af, hvad der kan
gøres for, at dette kan komme i spil. Det gælder selvfølgelig også med de erfarne
lederne, hvor man kan hente gode idéer og erfaringer.
● Større ungeinddragelse. I gruppen er der en voksende gruppe af unge - både
tropsspejdere og klanspejdere, der gerne vil bidrage til spejderarbejdet i gruppen.
Et fokuspunkt vil være, hvordan vi bedst muligt giver dem mulighed for at få prøvet
deres færdigheder og interesser af. Samtidig med, at der er en balance i
forventningerne mellem den enkelte og grenen.
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Bestyrelsen
Bestyrelsen hos Normannerne består af 15 medlemmer:
● 1 formand
● 1 kasserer
● 1-2 gruppeleder (kun 1 med stemmeret)
● 6 spejdere - t idligere har det været delt op mellem unge (15-23 år) og 24+. Efter
Korpsrådsmødet i 2018 er dette ikke længere et krav. Men gruppen tilstræber, at
der er balance i antallet af unge og ældre spejdere. Desuden også, at hvis det er
muligt, at hver gren er repræsenteret i Bestyrelsen.
● 6 forældre - i 2019 er alle forældrepladserne på valg.
Bestyrelsespost
Medlem
Genvalgt
1. Bestyrelsesformand (2-årig) Henrik Wehlast
2. Kasserer (2-årig)
Kjeld Arvesen
3. Ung (1-årig)
<ikke besat>
4. Ung (1-årig)
Neela Kastebo
5. Ung (1-årig)
Sara Haubech
6. Gruppeleder (2-årig)
Jeppe Riis Henriksen
7. Leder (2-årig)
Karen-Marie Schätzer-Larsen
8. Leder (2-årig)
Mia Faaborg Saas
9. Leder (2-årig)
Villy Brinkbæk
10. Forælder (2-årig)
Charlotte Esmann
11. Forælder (2-årig)
Elisabeth Schroll
12. Forælder (2-årig)
Bente Hermann
13. Forælder (2-årig)
Tania Haubech
14. Forælder (2-årig)
<ikke besat>
15. Forælder (2-årig)
<ikke besat>
Øvrige poster - alle poster er 1-årige:
● Korpsrådet, repræsentant
○ Kian Bostani
valgt i 2018
○ Anja Bogø
valgt i 2018
● Divisionsrådet, repræsentant
○ Karen-Marie Schlätzer-Larsen
valgt i 2018
○ Kjeld Arvesen
valgt i 2018
○ Lisa
valgt i 2018
○ Neela Kastebo
valgt i 2018
○ Sara Haubech
valgt i 2018
● Revisor + suppleant
○ Gitte Clausen
valgt i 2018
○ Jane
valgt i 2018
○ Tine
valgt i 2018

Valgt i …
2017
2018
2018
2018
2017
2018
2017
2017
2017
2017
2017
2017
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