
 

Referat fra grupperådsmøde i Brundurs Gruppe 
Torsdag den 13-02-2020 kl. 19:00, hytten i Jyllandsgade 61. 
Der var 20 fremmødte. 

A. Valg af dirigent og referent 
Steffen blev valgt som dirigent og Ak som 
referent.  

B. Beretning fra ledergruppen og bestyrelsen. 
Beretningerne fra formanden, gruppelederen og de forskellige grupper blev 
fremlagt.  

C. Fremlæggelse af årsregnskab for det foregående år til godkendelse Regnskabet 
blev gennemgået. 
Der har været flyttet på tidspunkterne for opkrævning af kontingent, da der kom nye 
regler om at det skulle opkræves i indeværende år, hvis der skulle søges tilskud, derfor lidt 
skæve tal ved medlemsopkrævninger. 
Regnskabet blev godkendt. 

D. Behandling af indkomne forslag. 
Der var ingen indkomne forslag. 

E. Væsentlige beslutninger om gruppens fremtid: udviklingsplan, budget og kontingent 
Budgettet blev gennemgået. Der er sat ekstra penge af på budgettet til renovering 
af patruljelokaler, samt nyt tag på skuret, og nyanskaffelser i forbindelse med 
markedet. 
Der er taget afsæt i samme kontingent som tidligere. 
Udviklingsplanen 2018-2020 blev gennemgået. Den skal udarbejdes en ny på næste 
kursusdag.  

F. Fastsættelse af antallet af bestyrelsens medlemmer under hensyntagen til 5 14.5 7                   
forældre, 6 ledere og 6 unge. 

G.   Valg til bestyrelsen af: formand, kasserer og øvrige forældre, unge, ledere og 
gruppeleder 

a. bestyrelsesformand, kasserer og øvrige forældre. 
Formand: Lisbeth er på valg og genopstiller, Lisbeth blev 
valgt. Kasserer: Sus stiller ikke op. Per stiller op og er 
valgt. øvrige forældre: Brian blev valgt 2020, 
Kjeld Søndergaard blev valgt 2020 
Marajane blev valgt 2020 



Lisbeth 2020 
AK 2019 
Charlotte 2019 

b. Unge 
Jamie 2019 
Mathias 2019 
Thomas Kjeldsen 2020 
Cecilie 2019 
Jeppe 2020 

c. ledere, herunder mindst en gruppeleder 
John 
Dianna 
Torben 
Thomas 
Mette 
Gitte 

Vi vælger ikke at have suppleanter. 
H. Valg af gruppens to repræsentanter til Korpsrådet 

Jesper og John blev valgt. 
l. Valg af gruppens fem repræsentanter til Divisionsrådet 

Alice, Jesper, Mette, Gitte, Caroline blev valgt. 
J. Valg af revisor og revisorsuppleant 

Jan Keldsen blev valgt som revisor og Kim Dam som revisor suppleant. 
K. Beretning fra større arrangementer tilknyttet gruppen, jf. 5 50. 

  De arrangementer der har været er beskrevet i de forskellige beretninger. 
L. Eventuelt 

Gruppen var vært ved et let traktement. 

Regnskabet samt beretninger kan ses på hjemmesiden www.brundurs.dk 

Lisbeth Thastum, Bestyrelsesformand 

 


