
 
 

Referat af grupperådsmøde i Brundurs Gruppe 
Søndag den 13. februar 2022, hytten i Jyllandsgade 61. 

Dagsorden til grupperådsmødet 
A. Valg af dirigent og referent 

Dirigent: Lisbeth Kjær Thastum 
Referent: Thomas Kjeldsen 

B. Beretning fra ledergruppen og bestyrelsen 

Beretninger fra formanden, gruppelederne og de enkelte afdelinger kan læses på 
brundurs.dk/grupperaadsmoede. 

Formandens beretning blev fremlagt af Ann Kristina. Gruppeledernes beretning blev 
fremlagt af Mette. Mikroernes beretning blev fremlagt af Gitte. Miniernes og 
juniorernes beretninger blev fremlagt af Torben. Troppens og klanens beretninger blev 
fremlagt af Thomas K. 

C. Fremlæggelse af årsregnskab for det foregående år til godkendelse 

Regnskabet kan læses på brundurs.dk/grupperaadsmoede. Regnskabet er godkendt. 

Historisk godt marked med stor fremgang på parkering og mindre fremgang i 
kaffe/kage-teltet. Alt i alt har gruppen et rekordstort overskud på 88.427,29 kr. Længere 
snak om, hvad overskuddet skal bruges til. Skal egenbetaling til ture sættes ned, skal vi 
lave ’vildere’ oplevelser (Zoo, Oceanarium…), skal der laves flere arrangementer for 
forældre og søskende? Vi har fortsat planer om renovering af hytten. Økonomi- og 
renoveringsudvalg skaber overblik over økonomi og arbejdsdage, og spørgsmålet 
tages op på bestyrelsesmøde. 

D. Behandling af indkomne forslag 

Ingen indkomne forslag. 

E. Væsentlige beslutninger om gruppens fremtid: udviklingsplan, budget og 
kontingent 

Budgettet blev gennemgået og kan læses på brundurs.dk/grupperaadsmoede 
sammen med regnskabet. Kontingent fortsætter uændret. 

Udviklingsplan: Planen blev gennemgået og kan ses på brundurs.dk/udviklingsplan-
og-aarskalender. Nogle af tingene har været svære at holde gang i pga. corona. For 
målene ”Synlighed” og ”Flere spejdere” har vi været med til arrangementer i byen og 
afholdt sommerskole, for ”Forældresamarbejde” har vi fået gang i at holde 
forældremøder og forældrehjælp til minimøder, og for ”Vedligeholdelse af hytterne” 
har vi snakket mere om vedligeholdelse og renovering. Udviklingsplanen opdateres til 
næste kursusdag den 19. marts 2022. 

Medlemsudvikling: Vi er nu 100 indmeldte medlemmer, hvor vi i januar 2020 var 83 
medlemmer, svarende til en gennemsnitlig stigning på ca. 10 % pr. år. 



F. Fastsættelse af antallet af bestyrelsens medlemmer under hensyntagen til § 
14.5

6 ledere, herunder mindst 1 gruppeleder; 5 forældre; 6 unge

G. Valg til bestyrelsen af kasserer og øvrige forældre, unge, ledere og gruppeleder
a. bestyrelsesformand, kasserer og eventuelt øvrige forældre

Bestyrelsesformand: Ann Kristina Skamriis Andreasen (ikke på valg)
Kasserer: Per Haagensen (genopstiller – valgt ind)
Øvrige forældre: Claus (ikke på valg), Lisbeth (ikke på valg), Brian (genopstiller
– valgt ind).

b. unge
Jamie (ikke på valg), Mathias (ikke på valg), Hector (ikke på valg), Jeppe 
(genopstiller ikke), Jesper (genopstiller), Thomas K (genopstiller), Cecilie 
(opstiller). Alle tre valgt ind.

c. ledere, herunder mindst en gruppeleder
Gitte (ikke på valg), Mette (ikke på valg), John (ikke på valg), Torben 
(genopstiller), Thomas J (genopstiller). Begge valgt ind.

d. suppleanter
Der vælges ingen suppleanter.

H. Valg af gruppens to repræsentanter til Korpsrådet

Korpsrådsmøde 11.-13. november 2022. Jesper og John vælges. Andre er velkomne til at 
deltage – øvrige deltagere har dog ikke stemmeret.

I. Valg af gruppens fem repræsentanter af Divisionsrådet

Divisionsrådsmøde 31. marts 2022. Mette, Jeppe, Ann Kristina, Steffen og Thomas K
vælges. Andre er velkomne til at deltage – øvrige deltagere har dog ikke stemmeret.

J. Valg af revisor og evt. revisorsuppleant

Revisor: Morten Bruun Jacobsen
Revisorsuppleant: Vælges ikke.

K. Beretning fra større arrangementer tilknyttet gruppen, jf. § 50.

Intet.

L. Eventuelt

Næste år bør vi give en fysisk invitation til grupperådsmødet. Vi vil igen prøve at lave et
større arrangement for at tiltrække forældre, f.eks. fastelavnsfest.

Godkendelse af referat

__________ ____________________________
Dato Lisbeth Kjær Thastum, 

dirigent

__________ ____________________________
Dato Ann Kristina Skamriis Andreasen,

bestyrelsesformand


