
 

 

Invitation til grupperådsmøde i Brundurs Gruppe 
Søndag den 11-04-2021 kl. 10:00, ude arealet ved 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 formand, 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 for kaffe og rundstykker.  

Regnskabet vil kunne ses på hjemmesiden brundurs.dk senest 7. april. Forslag som øn-
skes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 6 dage 
før generalforsamlingen og kan sendes til lisbeththastum@gmail.com. 

Pga. den nuværende situation er det nødvendigt med tilmelding senest den 7. april via 
sms på 51 50 74 11 eller mail til lisbeththastum@gmail.com  

Venlig hilsen 

Lisbeth Thastum, Bestyrelsesformand 

  



 

 

Formandens beretning for 2020 
Spejderåret 2020 begyndte traditionen tro med, at vi havde grupperådsmøde i februar. 
Men man kan vel roligt sige, at derefter har der ikke været noget, der har været som 
det plejer. 11. marts blev al aktivitet lukket ned pga. corona og har kun delvist været åb-
net for siden. Derfor har der heller ikke været afholdt ret mange bestyrelsesmøder. Et 
par stykker er det blevet til. Vi har også afholdt en rigtig hyggelig kursusaften en fredag 
aften.   

Vi har ikke afholdt gruppetur og Brønderslev Marked, men det er ikke ensbetydende 
med, at vi har lagt helt på den lade side. Vi har ansøgt et par fonde. Vi har bl.a. fået en 
ny brændeovn til Bakkehytten. Den gamle var slidt op og trængte til at blive fornyet. 
Det er Øster Brønderslev Sparekasses Fond, der har givet den til os. Derudover har vi 
ansøgt Friluftsrådet om hjælp til at købe 2 pizzaovne, der kan bruges ude. Vi har ansøgt 
om 5 Stingray Tentsile, som er telte der kan spændes op i træerne, som man kan sove i 
over jorden. Friluftsrådet har været så flinke at give os halvdelen af beløbet til de ting. 
Bestyrelsen har derefter godkendt, at gruppen selv betaler resten, så vores unge men-
nesker kan komme ud i naturen og få nogle fede oplevelser. Vi har også lige nu en an-
søgning ude på nye varmepumper til overetagen i Bakkehytten og et nyt dørparti der-
til. Det håber vi på, at vi får.  

Dette er min sidste beretning for Brundurs Gruppe. Jeg har valgt at stoppe som for-
mand i gruppen efter 9 år på posten. Jeg har haft rigtig mange gode oplevelser og fået 
rigtig mange venner i gruppen gennem årene. Jeg synes det nu er på tide, at der er en 
anden der overtager posten. Men jeg håber ikke på, at det er et farvel til Brundurs 
gruppe, da jeg har meddelt bestyrelsen, at jeg rigtig gerne vil stille op til bestyrelsen 
som menigt medlem, da jeg mener, jeg stadig har noget at bidrage med. Jeg mener, vi 
har en rigtig god gruppe med masser af god energi, og det vil jeg meget gerne være 
en del af. Derfor er mit store håb også, at der sidder nogle flere forældre, der har lyst til 
at være med. 

Jeg vil med min afgang som bestyrelsesformand gerne takke alle de fantastiske ledere, 
jeg har haft kontakt med i gruppen og alle de forældre, der har været forbi bestyrelsen 
gennem tiden. I har gjort det til et dejligt sted at være. Derudover vil jeg også gerne 
takke alle jer forældre der har været en del af livet i Brundurs Gruppe. Det har været 
rart at møde mange af jer på eks. en vagt til markedet, på gruppeturen eller til et foræl-
dremøde. 

Lisbeth Thastum, Bestyrelsesformand 


