Torsdag den 18-02-2016 kl. 19:00, Hytten i Jyllandsgade 61.

A. Valg af dirigent og referent
Dirigent: Knud Suhr
Referent: Mette Tolstrup Sørensen
B. Beretning fra ledergruppen og bestyrelsen
Alle afdelinger aflagde beretning. Kan læses på Brundur.dk
Formand: Lisbeth
Kasserer: Jan
Gruppeleder: John og Torben
Mikro: Betina
Mini: Torben
Junior: Torben
Trop: Mette
Klan: Jeppe.
C. Fremlæggelse af årsregnskab for det foregående år til godkendelse
Jan fremlagde regnskabet. Kan læses på Brundur.dk
Regnskabet godkendt. Glæde over det gode resultat. Glæde over at arbejdet med
Bakkehytten bærer frugt.
D. Behandling af indkomne forslag
Ingen forslag modtaget
E. Væsentlige beslutninger om gruppens fremtid: udviklingsplan, budget og kontingent
John gennemgik udviklingsplanen. Kan læses på Brundur.dk.
Der laves en ny på kursusdag den 12. marts. Vil kunne læses på Brundur.dk
Jan fremlagde budget. Vedtaget.
Kontingentet fastholdes
F. Fastsættelse af antallet af bestyrelsens medlemmer under hensyntagen til § 14.5
Vi ønsker 7 forældre, 6 ledere (en fra hver afdeling) og 6 unge i Bestyrelsen.

G. Valg til bestyrelsen af kasserer og øvrige forældre, unge, ledere og gruppeleder
a. bestyrelsesformand, kasserer og eventuelt øvrige forældre
Formand på valg. Lisbeth modtog genvalg
Kasserer på valg. Jan modtog genvalg. Gjorde opmærksom på det bliver sidste periode,
så der skal tænkes i et ”føl”
Øvrige forældre:
Sven, ikke på valg
Helle Hyldgaard, ikke på valg
Malene Hougesen valgt
Tonny Kjærgaard valgt
Helle Hedegaard genvalgt
b. unge
Jamie ikke på valg
Mathias ikke på valg
Thomas genvalgt
Chrisso valgt
Magnus L valgt
Christian genvalg
c. ledere, herunder mindst en gruppeleder
Mikro: Betina ikke på valg
Mini: Rikke ikke på valg
Junior: Torben genvalgt
Trop: Mette genvalgt
Klan: Jeppe ikke på valg (Overtog efter Signe, der ikke var på valg)
Gruppeleder: John ikke på valg
d. 5. suppleanter
Ingen valgt.
G. Valg af gruppens to repræsentanter til Korpsrådet
John og Jeppe valgt
H. Valg af gruppens fem repræsentanter af Divisionsrådet
Mødet afholdes den 17. marts 2016.
Jeppe, Jamie, Sven, John og Mette valgt

I.

Valg af revisor og revisorsuppleant
Revisor: Kim Dam valgt
Suppleant: Christian Larsen valgt

J.

Beretning fra større arrangementer tilknyttet gruppen, jf. § 50.
Intet at berette

K. Eventuelt
Opfordring til at vende den gode økonomi på kursusdag. Er der projekter vi ønsker at
sætte i gang.
Glæde over at det går godt i Gruppen, så vi kan finde folk til Bestyrelsen.
Spændende at høre om de mange aktiviteter i afdelingerne.
Tak til Knud Suhr for indsatsen som dirigent.

Brønderslev den 25. februar 2016

