Referat af grupperådsmøde i Brundurs Gruppe
Torsdag den 16-02-2017, hytten i Jyllandsgade 61.

Dagsorden til grupperådsmødet
A. Valg af dirigent og referent
Dirigent: Steffen Skamriis Andreasen.
Referent: Helle Hyldgaard
B. Beretning fra ledergruppen og bestyrelsen
Beretninger fra de enkelte afdelinger, kasserer og formand kan læses på brundurs.dk
C. Fremlæggelse af årsregnskab for det foregående år til godkendelse
Regnskabet kan læses på brundurs.dk. Regnskabet er godkendt.
Historisk godt marked, med både fremgang på parkering og i kaffe/kage teltet. Der er desuden tjent penge
på vores ”marmeladeprojekt”. Alt i alt et pænt overskud på 93.420,23 kr.
D. Behandling af indkomne forslag
Ingen indkomne forslag.
E. Væsentlige beslutninger om gruppens fremtid: udviklingsplan, budget og kontingent
Udviklingsplan: Planen gennemgået, kan ses på brundurs.dk – mange af målene på planen er opfyldt og
planen opdateres til næste kursusdag den 1/4-2017.
Arbejdsweekenderne i 2016 blev til dels afløst af vores marmeladeprojekt, men der tages revanche i 2017.
Medlemsudvikling: Vi er nu 101 medlemmer hvor vi for ca. et år siden var 85 medlemmer.
Budgettet blev gennemgået og kan læses på brundurs.dk. Kontingent fortsætter uændret.
F. Fastsættelse af antallet af bestyrelsens medlemmer under hensyntagen til § 14.5
5 ledere + 1 gruppeleder; 8 forældre, 7 unge
G. Valg til bestyrelsen af kasserer og øvrige forældre, unge, ledere og gruppeleder
a. bestyrelsesformand, kasserer og eventuelt øvrige forældre
Lisbeth (ikke på valg), Jan (ikke på valg), Helle Hedegaard(ikke på valg), Malene (ikke på valg),
Tonny (ikke på valg), Helle Hyldgaard (på valg - genopstiller ikke), Sven (på valg - genopstiller
ikke). Rikke, Ann Kristina og Betina stiller op – alle valgt.
b. unge
Christian (ikke på valg), Thomas Kjeldsen (ikke på valg), Magnus (ikke på valg) og Christoffer
(ikke på valg). Mathias, Jamie (begge genopstiller). Rasmus opstiller. Alle tre valgt.
c. ledere, herunder mindst en gruppeleder
Charlotte (på valg - genopstiller), Gitte (på valg- genopstiller) og John (på valg - genopstiller) alle genvalgt. Torben (ikke på valg), Mette (ikke på valg), Jeppe (ikke på valg),
d. 5 suppleanter
Der vælges ingen suppleanter.

H. Valg af gruppens to repræsentanter til Korpsrådet
17-19. november 2017. Jeppe og John vælges. Andre er velkomne til at deltage – disse deltagere har dog
ikke stemmeret.
I.

Valg af gruppens fem repræsentanter af Divisionsrådet

23-03-2017. Jeppe, Jamie, Mette, Torben og John. Alice er allerede deltager.
J.

Valg af revisor og revisorsuppleant

Revisor: Kim Dam Nielsen
Suppleant: Christian Larsen
K. Beretning fra større arrangementer tilknyttet gruppen, jf. § 50.
Intet.
L. Eventuelt
Snak om disponering af vores penge.
Klanens svedehytte og evt. sheltere ved Bakkehytten vil kræve nogle ressourcer. Her kan vi også søge fonde
osv. Hvis shelterne bliver offentlige tilgængelig er det ofte nemmere at få tilskud.
”Ud over kanten” fonden kan søges af unge med gode ideer.

Godkendelse af referat
__________ ____________________________
Dato

Steffen Skamriis Andreasen, dirigent

__________ ____________________________
Dato

Lisbeth Thastum, formand

