
GRUPPERÅDSMØDE 2023 BIRKEGRUPPEN 
 

 

 

 

Kære forældre og spejdere 

 

Alle gruppens medlemmer indkaldes til ordinært grupperådsmøde (generalforsamling) den 9/2-2023 kl. 

19.30 til 21:00 i Birkehytten, Karpevænget 5. 

På grupperådsmødet vælges bestyrelsen, som står for de overordnede rammer i Birkegruppen. Vi har en 
velfungerende bestyrelse, hvor vi også selv hygger os. Og der er altid plads til et par forældre mere, hvis du 
vil tættere på fællesskabet og være med til fortsat at udvikle Birkegruppen. 
 
Vi er en stor og veldrevet spejdergruppe, ja, faktisk er vi en af de største i Det Danske Spejderkorps og det 
kan vi godt være stolte af – der laves nemlig en masse godt spejderarbejde, og det er derfor, det er sjovt at 
være med i Birkegruppen. 
 
I forbindelse med grupperådsmødet serveres der lidt ost, pølse, vin og vand. 
 
Dagsorden jf. Det Danske Spejderkorps’ vedtægter § 64 

1. Valg af dirigent og referent 
2. Fremlæggelse af bestyrelsens beretning  
3. Fremlæggelse og godkendelse af årsregnskabet for 2022 
4. Fremlæggelse og godkendelse budget for 2023 og for 2024 

a. Herunder vedtagelse af kontingent for det kommende år 
5. Behandling af indkomne forslag 
6. Vedtagelse af udviklingsplan  

Udviklingsplanen for Birkegruppen er vedlagt som bilag 
7. Fastsættelse af antal pladser i bestyrelsen (under hensyntagen til §66 stk. 2.) 
8. Valg til bestyrelsen (gælder for en toårig periode) 

Valg af formand 
Valg af kasserer  
Valg af øvrige medlemmer 

9. Valg af revisor og evt. revisorsuppleant (gælder for en etårig periode) 
10. Valg af fem stemmeberettigede til divisionsrådsmødet (gælder for en etårig periode) 
11. Valg af to stemmeberettigede til korpsrådsmødet (gælder for en etårig periode) 
12. Eventuelt 

 

BESTYRELSENS FORÆLDREVALGTE 

Anne Mette Skovsen (formand i 2 år, på valg og genopstiller) 

Michael Ørnø (kasserer i 10 år, på valg og genopstiller) 

Frederik Liljefred (medlem i 6 år, ikke på valg) 

Mads Grønborg (medlem 4 år, på valg og genopstiller) 

Jakob Fogh Grove (medlem 3 år, ikke på valg) 

Niels Blinkenberg Federspiel (medlem 3 år, ikke på valg) 

Thomas Lin Pedersen (medlem 2 år, på valg og genopstiller) 

Teis Schnipper (medlem 2 år, på valg og genopstiller) 
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