Odense, 20. januar 2020

Velkommen til Stjernegruppens grupperåd 2020
Søndag den 8. marts 2020 kl. 10:00-12:30
Stjernegruppen vil meget gerne invitere dig til generalforsamling (grupperåd) i Stjernegruppen
søndag den 8. marts 2020 kl. 10:00-12:30. Tag gerne hele familien med. Vi vil vise dig spændende
billeder fra det gamle og nye års største begivenheder i Stjernegruppen.
Vi starter i ro og mag med stor bålbrunch med æg, bacon, pølser, pandekager, sirup, baked beans, juice,
kaffe, franskbrød, rugbrød, marmelade, honning og ost.
1. Valg af dirigent og referent
Forslag til dirigent: Mads Leth
Forslag til referent: Lotte Holk Hansen
2. Spejderåret 2019
Bestyrelse (Handlingsplan 2019): Formand Ole Strøm
Spejder: GL Claus Kastberg Nielsen og GL Christine Wille,
Regnskab 2019: Kasserer John Reib
3. Spejderåret 2020
Bestyrelse (Handlingsplan 2020): Ole Strøm
Spejder: Ledergruppen
Budget 2020: Kasserer John Reib
Bestyrelsen indstiller, at kontingentet forhøjes med 100 kroner per halvår for spejdere og 50 kroner per
halvår for familiespejdere og klanspejdere. Årsagen er vores ønske om fortsat at kunne finansiere en
ansættelse en halvtids frivilligkonsulent, der skal hjælpe med til at vi bliver flere og flere dygtige og
ambitiøse frivillig ledere.
4. Indkomne forslag:
Nye forslag skal indsendes til formand Ole Strøm senest den søndag den 16. februar 2020
på ole.stroem@stjernespejder.dk
4. Årets Sølvstjerne og Årets Den Gyldne Knude
Formanden giver Sølvstjernen, Stjernegruppens hæderspris, til ….?
Gruppelederen uddeler, Den Gyldne Knude, årets spejderpræstation til …?
5. Valg
Forslag: Bestyrelsen består af et antal personer (som grupperådet fastsætter), som pt er formand, kasserer,
fire forældre, to ledere, herunder gruppeleder som født medlem, en søkyndig, og en ung spejder (i alt 11
personer). I 2019 blev der ekstraordinært indvalgt en ekstra forælder.
Kasserer (John Reib), søkyndig (Rikke Molin) og to forældre (Lotte Holk, Jeppe Bæk) er ikke på valg.
Formand (Ole Strøm) og forælder (Pia Hansen) er på valg.
To forældre (Hanne Howard og Melanie Harringer) fortsætter ikke i bestyrelsen
Der er derfor følgende valg til Stjernegruppens bestyrelse:
•
På separat valg:
Gruppeledere (pt Claus Kastberg Nielsen og Troels Rossen) vælges separat af ledergruppen i februar.
Ung-i-bestyrelsen (pt Ruben Zwisler) vælges separat af de ældste spejdere i februar.
•
På valg på grupperådet:
Der skal vælges en formand (Ole Strøm er villig til genvalg) og to forældre (kandidater bedes kontakte
Ole Strøm)
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Valg af to medlemmer af Korpsråd (Forslag: ældste spejderes bestyrelsesmedlem og Klaus Nørregaard)
Valg til fem medlemmer til Divisionsråd (Forslag: To kandidater vælges af ældste spejdere samt Ole Strøm,
Christine Wille og John Reib)
Valg af revisor (Jan Jørgensen på valg og genopstiller)
6. Eventuelt
Materiale kan downloades en uge før grupperåd på www.stjernespejder.dk
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