Nuværende besætning af poster

Dagsorden
Kl. 17.00

Velkomst
Valg af dirigent og referent.
Beretning fra bestyrelsen og ledergruppen
Årsregnskab/godkendelse
Indkomne forslag.
Væsentlige beslutninger om gruppens fremtid:
-

forelæggelse af gruppens udviklingsplan

-

fastsættelse af medlemskontingent

Sammensætning af bestyrelsen jf. § 14.5 og min 6 pers.
Valg til Bestyrelsen
Valg til Korpsrådet
Valg til Divisionsrådet
Valg af revisor og en revisorsuppleant.
Eventuelt
Kl. 18.00

Fællesspisning

Kl. 19.00

Tak for i aften

Bestyrelse:
Formand:
Kassere:
Forældre:

Jørgen Eriksen (Ikke på valg)
Lone Christensen (Ikke på valg)
Jens Jacob Wammen (På valg – ønsker ikke genvalg)
Ann Wæver (På valg – ønsker ikke genvalg)
Ung:
Mette Pedersen (På valg - genopstiller)
Gruppeleder: Marianne Ehlers (På valg - genopstiller)
Gruppeleder: Steffen Glerup (Ikke på valg)
Korpsrådet:
Frederik Ehlers Feldborg(På valg)
Katrine Hammershøj (På valg)
Divisionsrådet:
Heidi Nipgaard Laursen (På valg)
Marianne Ehlers (På valg)
Simon Birkjær Jensen (På valg)
Frederik Feldborg (På valg)
Lars Madsen (På valg)
Revision:
Revisor:
Leif Schmidt (På valg)
Revisor sup.: Per Madsen (På valg)
Poster på valg:
Bestyrelsen: Forældre i bestyrelsen, leder
Revisor
Revisor suppleant.
Korpsrådet
Divisionsrådet

Grupperådsmøde
Hvad sker der i Rødkær Gruppe
I forhold til 2017, hvor vi i Rødkær var værter for en masse arrangementer og var
afsted på den store lejr i Sønderborg, har vi i 2018 taget den lidt mere med ro og
brugt krudtet på de ugentlige spejdermøder.
Vi har en virkelig god spejdergruppe med en masse dejlige spejderbørn og dedikerede
ledere.
I alle grenene er vi så heldige, at have mindst 3 faste ledere og nogle gode hjælpere
fra troppen og klanen. Det gør at vi kan afholde spejdermøderne med et spændende
og lærerigt indhold, hvor vi godt kan tage hensyn til at vi i alle grene, dog særligt for
de mindste, kan dele op i mindre grupper og dermed bedre lære dem de
grundlæggende spejderfærdigheder.

2018 har budt på de traditionelle gruppeturer








I starten af marts var vi på fastelavnstur til Wranum Bakkehus ved Hald sø. Vi
slog katten af tønden i snevejr og fik kåret de bedst udklædte.
Divisionsturneringen i maj måned foregik i Karup, hvor Karup gruppe
samtidigt også fejrede deres 75 års jubilæum. Det betød, at vi fik helstegt
pattegris til festmiddagen, mums . Det var også her det gode sommervejr
begyndte og vi havde en virkelig varm divisionsturnering, hvor mange helt
frivilligt trak i skyggen. Andre år har vi sparket is af vandspandene. Faktisk
var det så varmt at vi ikke måtte tænde lejrbål – så det blev et stort stykke
stof med et malet bål. Lavet af Klanen fra Rødkær. Også i 2018 fik Rødkær
præmier med hjem. Vi har bare nogle dygtoge og seje spejdere.
Sommerlejren var grenopdelt og det vil de enkelte grene fortælle mere om
når de præsentere grenberetningerne.
I august var der oprykningsturen på Tuen. En meget traditionsfyldt tur hvor
det meste af det der sker er hemmeligt, for ellers er det jo ikke sjovt for de
næste der skal rykkes op.
Året blev afsluttet med et brag af en juletur til en hytte vi ikke har brugt
tidligere i Bryrup.

Vi siger tak for et godt 2018 og ser frem til et spændende 2019.

Dato:
Tidspunkt:
Sted:

Mandag d. 25. februar 2019
kl. 17.00 – 19.00
Rødkærsbro Hallen

Arrangementet vil fungere som kombineret Grupperådsmøde og fællesspisning, hvor
seniorene laver aktiviteter for de mindre spejdere og søskende under mødet fra kl.
17.00 til 18.00 og derefter deltager i fællesspisning.
Prisen for maden er:
Pr. forældre: 75 kr.
Pr. barn:
50 kr.
Drikkevarer købes separat(Betales ved arrangementet).
Pga. maden er tilmelding nødvendig. Dette skal ske senest d. 19. februar til
Marianne på mail: mef@krifa.dk. Betaling sker på Reg. 2331 Konto. 3081700078
eller via mobilpay til 25444055 – husk at skrive navn og antal på betalingen.
Vi håber at rigtig mange forældre, bedsteforældre, spejdere og søskende vil deltage,
om ikke andet for at hører hvordan det går i gruppen og få et par hyggelige timer.
På de følgende sider kan i finde dagsordenen for mødet, oversigt over poster i
gruppen og på sidste side en lille forsmag på hvad vi har gået og lavet i det forgangne
år.
Regnskab samt indkomne forslag vil kunne findes på Rodkaer.dk.
Vi ses 

Spejder hilsen

Rødkær Gruppe

