
  
    
 

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 

Nuværende besætning af poster 
 
Bestyrelse: 
Formand: Jørgen Eriksen (På valg, modtager ikke genvalg) 
Kassere: Lone Christensen (Ikke på valg) 
Forældre: Lis Glud (Ikke på valg) 
 Marianne Woldemar (Ikke på valg) 
Ung: Mette Pedersen (Ikke på valg) 
Gruppeleder: Marianne Ehlers (Ikke på valg) 
Gruppeleder: Steffen Glerup (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: Formand, Gruppeleder 
Revisor 
Revisor suppleant. 
Korpsrådet 
Divisionsrådet 

  



  
    
 

 
Hvad sker der i Rødkær Gruppe 
 
I 2019 har vi brugt krudtet på at lave gode, spændende, lærerige og sjove aktiviteter 
til møderne og på gruppens og grenenes ture.  
 
Vi kan glæde os over at vi har divisionens absolut mest stabile ledergruppe, og har 
endda i 2019 præsteret at få en ”ny” leder ind i flokke, Morten som er starte hos 
minierne. Juniorene har også fået et nyt/gammelt ansigt i det Lars Madsen er rykket 
fra mini leder op til junior leder. 
 

2019  budt på de traditionelle gruppeture 

• Fastelavnsturen gik til den mega fede hytte Ryekol ved Ry. 
Her havde vi et temaløb om årets højtider, f.eks. Påskepost med påskeharen 
og æggekast. Julepost med julemanden og gaveindpakning. Sankt Hans post 
med heks og båltænding. Sankt Georges post med ridder og spydkast efter 
drage. Nytårspost med festgæst og torskefiskning. Hele løbet blev styret af 
kattene fra tønden. Undervejs blev man jagtet af nådesløse kamuflerede 
soldater. 
Tøndeslagning blev gennemført på alternativ vis med sav og økse til stor 
jubel. 
 

• Sommerlejren gik til det skønne Skagen. Blæsten tog flere telte inden 
storsikring blev gennemført. Vinden gik gennem marv og ben, så badning 
blev det ikke meget til. Men de enkelte dage hvor vinden lagde sig viste 
toppen af Jylland sig fra sin skønneste side. 
Til trods for mangel på varme, var landskabet knas tørt, så det blev til en 
enkelt aften med udendørs lejrbål pga. brandfare. 
Hør mere om vores skønne lejr fra ledernes grenberetninger under mødet. 
 

• 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 sluttede med den hyggeligste tur af dem alle, Juleturen. Alle mødtes 
fredag aften til hygge, æbleskiver og pakkespil. Lørdag formiddag blev brugt 
på en laaaaaang gåtur fra hytten, ind omkring Almind by og langs bredden af 
Hald sø hjem. Turen sluttede med et ordentligt julemåltid, tilberedt af 
gruppen eget kokketeam; Karin og Uffe.  

 
Grupperådsmøde  
  
 Dato:  Mandag d. 17. februar 2020 
 Tidspunkt: kl. 17.00 – 19.00 
 Sted: Rødkærsbro Hallen 
 
Arrangementet vil fungere som kombineret Grupperådsmøde og fællesspisning, hvor 
tropsspejderne 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. 4. februar til mail: 
rodkaergruppe@outlook.dk. Betaling sker på Reg. 2331 Konto. 3081700078. 
Skriv venligst spejderens navn i mailen og på indbetalingen. 
 
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 fusket med på det 
sidste.   
Regnskab samt indkomne forslag vil kunne findes på Rodkaer.dk senest én uge før 
Grupperådsmødet. 
Vi ses ☺ 
 
 

Spejder hilsen  

Rødkær Gruppe 

 

 
 


