Meget overordnet har bestyrelsen ansvaret for
gruppens økonomi, at gruppen følger korpsets love
og at aktiviteterne i gruppen foregår efter Det
Danske Spejderkorps principper.
- Skal godkende nye ledere ud fra en indstilling fra gruppeledelsen.
- Skal godkende budgetter og regnskaber
for gren- og gruppeture.
- Skal beslutte loft for rådighedsbeløb hos
grenene/lederne til indkøb til forbrug på møder,
samt permanente anskaffelser.
- Skal godkende økonomien for aktiviteter
og sætte loft for brugerbetaling ved disse.
- Skal sætte mål for gruppen i fællesskab
med lederne.
- Skal sikre kontakt til forældrene, samt forventningerne til forældrenes engagement.
- Minimum 4 bestyrelsesmøder på et år.
- Planlægning af arrangementer som er til
gavn for gruppen og gruppens økonomi fx
hyttedag, markedsdag eller pr-dag.

Har i fællesskab med formanden, kassereren og
gruppelederen ansvar for opnåelse af mål og overholdelse af økonomi.
Alle bestyrelsesmedlemmer skal bidrage aktivt til
bestyrelsens arbejde ved at forberede sig til
møderne (læse indkaldelsen, referatet og andre
udsendte materialer, samt skal forberede sig på
emner der skal behandles).

Formanden har ansvaret for at bestyrelsen opfylder
de krav der stilles til bestyrelsen og at bestyrelsens
mål opnås.
Har pligt til at holde sig orienteret om aktiviteter og
beslutninger i korpset der vedrører formål, love og
værdier.
- Skal underskrive ledererklæringer.
- Modtage post
- Indkalde til bestyrelsesmøder og grupperådsmødet

- Ansvaret for at relevant information
sendes eller udleveres til bestyrelsens
medlemmer.

Kassereren vigtigste opgaver er:
- At modtage kontingentopkrævning
fra spejdere og ledere
- Sørge for betaling af kontingent til
division og korps
- Styre mellemregnskab med lederne
for de løbende udgifter
- Udarbejde regnskab og kontrollere,
at budgettet holdes
- Orientere den øvrige bestyrelse om
gruppens økonomi løbende
- Sørge
for
udarbejdelse
af
ansøgninger om tilskud bl.a. hos
kommunen

Divisionsrådet: De 35 divisioner er bindeled
mellem grupperne og korpset. Divisionens
vigtigste rolle er udvikling af godt spejderarbejde i divisionens geografiske område.
Divisionsrådet er divisionens øverste
myndighed. Vi hører under Vestskov
Division.
Korpsrådet: Korpsrådet er korpsets øverste
myndighed.
Korpsrådet består af to repræsentanter fra
hver gruppe, to repræsentanter fra hver
division, og Korpsledelsen.

Grupperådsmøde
Søndag d. 11. APRIL
2021
Online på Zoom
kl. 14:00 – 16:00

Så er det er tid til årets ’generalforsamling, der
finder sted søndag den 11. april 2021 kl. 14-16.
Vi håber, I vil deltage i mødet og støtte vores ledere
og gruppen, samt få et indblik i hvad gruppen foretager sig.
Arrangementet er for alle forældre og spejdere over
15 år, der ønsker at stille op som ung i bestyrelsen.
Det vil være online via Zoom i år grundet Coronasituationen. Tilmelding er nødvendig. Alle tilmeldte
får senere tilsendt link til Zoom-mødet samt budget
og regnskab.
Information om valg:
Der skal vælges:
En formand for 2 år. (Jon genopstiller)
En forælder for 2 år.
Bilag til grupperådsmødet vil blive opdateret her:
www.dds2610.dk/grupperaadsmoede
Med venlig hilsen Bestyrelsen
TILMELDING FOREGÅR ELEKTRONISK
SENEST 4. april 2021 HER:

www.dds2610.dk/turtilmelding

1. Valg af dirigent.
2. Valg af referent.
3. Beretning fra bestyrelsen og
lederne.
4. Regnskab - bilag følger.
5. Indkomne forslag (skal være
bestyrelsen i hænde senest 28/3
6. Beslutninger om gruppens fremtid

Bestyrelsen består af spejdere over 15 år,
forældre til spejdere og gruppens ledere.
Bestyrelsen har ansvaret for at arbejdet udføres
efter De Blå Spejderes værdier og mål.
Det Danske Spejderkorps retningslinjer for
sammensætning af bestyrelsen medfører, at
forældredelen af bestyrelsen som minimum skal
bestå af en formand, en kasserer, to
bestyrelsesmedlemmer og en revisor.

a. Gruppens udviklingsplan - bilag
kommer på mail/hjemmeside
b. Fremlæggelse af aktivitetsplan
7. Budget 2021 herunder
kontingentfastsættelse - bilag
følger.
8. Fastsættelse af antallet af
bestyrelsesmedlemmer
9. Valg til Bestyrelsen:
a. Valg af formand for 2 år
b. Valg af 1 bestyrelsesmedlemmer,
en for 1 år og en for 2 år
c.

Valg af en bestyrelsessuppleant

d. Valg af unge i Bestyrelsen for 1 år
e. Valg af revisor for 1 år
f.

Valg af ledere til bestyrelsen

10. Valg af 5 repræsentanter til
Divisionsrådet
11. Valg af 2 repræsentanter til
Korpsrådet
12. Valg af 1-2 repræsentanter til BUS
13. Eventuelt

Hvad går det ud på at være med i bestyrelsen og
at være formand?
Har du spørgsmål til beskrivelsen, er du
velkommen til at kontakte lederne.
Vi ved, at det ikke er særligt nemt at melde sig til
en post, hvor man ikke ved, hvad det indebærer.
Vi har derfor beskrevet hvilke opgaver bestyrelsen
skal varetage og de opgaver, som skal varetages
af henholdsvis bestyrelsesmedlem,
bestyrelsesformanden og kassereren.

