
Indkaldelse til Delfinernes
Grupperådsmøde
Kære forældre, ledere og spejdere!
Så er det igen tid til grupperådsmøde, som er Delfinernes årlige generalforsamling. 
Her kan du høre om året der gik for spejderne, få indblik i økonomien mv. Derudover 
er der små og større opgaver, som vi har brug for hjælp til, for at de frivillige ledere 
fortsat kan levere godt spejderarbejde til børnene.

Under mødet vil vores klanspejdere stå for sjove spejderaktiviteter for alle de 
spejdere, der har lyst til at være med, mens forældrene er til møde!

Det hele finder sted på Delfingården

Onsdag d. 22. februar kl. 18.00-19.30 - for forældre og 
spejdere
Har du forslag, du ønsker behandlet, skal de sendes til gruppeleder Thomas Schneider 
(schnedk@gmail.com) senest den 8. februar 2023.

Indkomne forslag bliver offentliggjort på www.delfinerne.dk, hvor regnskabet og forslag til budget 
vil kunne findes en uge før mødet.

OBS: Der er ledige pladser i bestyrelsen for forældrerepræsentanter, så du er meget velkommen til 
at stille op. 

Vi glæder os til at mødes – i år heldigvis ikke på skærmen 😊

Med spejderhilsen

Bestyrelsen



Dagsorden for Grupperådsmødet
a. Valg af dirigent og referent

b. Beretning fra bestyrelsen og ledergruppen

f. Fastsættelse af antallet af bestyrelsesmedlemmer

g. Valg til bestyrelsen af

1. bestyrelsesformand

2. unge

3. ledere

4. forældre

h. Valg af gruppens to medlemmer af Korpsrådet

i. Valg af gruppens fem medlemmer af Divisionsrådet

j. Valg af revisor og en revisorsuppleant

c. Fremlæggelse af årsregnskab og status for det foregående år til godkendelse

d. Behandling af indkomne forslag

1. Betaling for brug af shelter inklusiv toilet i Sorring hæves fra 30,- til 50,- per nat Per person

e. Væsentlige beslutninger om gruppens fremtid, herunder:

1. forelæggelse af planer for indeværende år, herunder Delfinernes udviklingsplan

2. beslutninger i øvrigt om gruppens udvikling, spejderarbejde mv.

3. vedtagelse af budget for indeværende år, herunder fastsættelse af kontingent

l. Eventuelt

1. Flagliste


