
 

Invitation til grupperådsmøde i Brundurs Gruppe 
Torsdag den 14-02-2019 kl. 19:00, hytten i Jyllandsgade 61. 

Mød op og gør din indflydelse gældende! 

Dagsorden til grupperådsmødet 
A. Valg af dirigent og referent 
B. Beretning fra ledergruppen og bestyrelsen 
C. Fremlæggelse af årsregnskab for det foregående år til godkendelse 
D. Behandling af indkomne forslag 
E. Væsentlige beslutninger om gruppens fremtid: udviklingsplan, budget og kon-

tingent 
F. Fastsættelse af antallet af bestyrelsens medlemmer under hensyntagen til § 14.5 
G. Valg til bestyrelsen af kasserer og øvrige forældre, unge, ledere og gruppeleder 

a. bestyrelsesformand, kasserer og eventuelt øvrige forældre 
b. unge  
c. ledere, herunder mindst en gruppeleder   
d. suppleanter 

H. Valg af gruppens to repræsentanter til Korpsrådet 
I. Valg af gruppens fem repræsentanter af Divisionsrådet 
J. Valg af revisor og revisorsuppleant 
K. Beretning fra større arrangementer tilknyttet gruppen, jf. § 50.   
L. Eventuelt 

 

Gruppen er vært ved et let traktement.  

Regnskabet vil kunne ses på hjemmesiden www.brundurs.dk senest 7. februar Forslag 
som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 7 
dage før generalforsamlingen og kan sendes til lisbeththastum@gmail.com. 

Lisbeth Thastum, Bestyrelsesformand  



 
Formandens beretning for 2018 
Spejderåret 2018 begyndte traditionen tro med, at vi havde grupperådsmøde i februar, 
hvor vi var så heldige, at få nye/ flere forældre i bestyrelsen, hvilke jo var rigtig dejligt. 

I marts afholdte gruppen det årlige gruppekursus for bestyrelsen, ledere og seniorer, 
hvor vi fik styr på alt vores papirarbejde, blandt andet årskalenderen, udvalg og grup-
pens udviklingsplan.  

De forskellige afdelinger har haft forskellige arrangementer og ture i løbet af året, bl.a. 
divisionsturnering og sommerlejre.  

I september kom en af de store opgaver, vi som bestyrelse står for, nemlig Brønderslev 
marked. 2018 markedet blev tilsmilet med masser af godt markedsvejr, hvilket gav en 
utrolig fin omsætning i kaffe/kage teltet.  Det skal vi alle være glade og tilfredse med, 
for det skal jo ikke være nogen hemmelighed at uden markedet, så Brundurs Gruppes 
økonomi ikke ud som den gør, så en stor tusind tak for hjælpen. Jeg håber, at vi også til 
næste marked vil kunne hente hjælp ved alle jer forældre. Jo flere vi er, der hjælper i 
flok, jo sjovere er det. Vi skal jo også huske på, hvem der er vi giver hjælpen til, nok er 
det Brundurs gruppe, men gruppen er jo i bund og grund vores egne børn og unge. 

Gruppen har også været på den årlige gruppetur, i år gik turen Møllegården ved Voer-
så.  Vi havde en rigtig dejlig og hyggelig tur. Igen i år var der er flok frivillige der havde 
meldt sig til at deltage til så vel poser, madhold og praktiske opgaver Tak for jeres 
hjælp.  

Den første weekend i november afholdte vi arbejdsweekend i hytten i Jyllandsgade og 
hold da op en opbakning, det var så flot. Der blev gjort rigtig godt rent i køkkenet, der 
blev fældet træer uden for, male brædder til underbeklædning og der blev malet rigtig 
meget inden for og lavet gummi fuger. Simpelthen imponerende hvad der kan ske på 
en weekend når vi står sammen. Kæmpe TAK til jer alle der dukkede op 

Til slut vil jeg lige huske jer alle på at året 2019 er året hvor Brundurs gruppe kan fejre 
100-års jubilæum. Det vil ikke gå stillet for sig, så det vil i løbende høre mere om. 

Til slut vil jeg gerne takke alle ledere for det store, flotte arbejde de gør hver uge helt 
frivilligt for vores børn. Jeg vil også gerne takke alle forældre i bestyrelsen for godt 
samarbejde, og til slut tak til alle jer forældre, der slutter op om gruppen, når vi har ar-
rangementer og brug for hjælp, enten til kagebagning, kørsel til ture eller en ekstra 
hånd i Bakkehytten mm. TAK 

Lisbeth Thastum, Bestyrelsesformand 


