
  
    
 

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: Steffen Glerup (På valg, modtager ikke genvalg) 
Kassere: Lis Johansen (På valg – Modtager Genvalg) 
Forældre: Pernille Esko (Modtager ikke genvalg) 
 Lene Sørensen (På valg - Modtager Genvalg) 
 Kitt Espensen (Ikke på valg) 
Ung: Mette Pedersen (På valg – Modtager ikke genvalg) 
Gruppeleder: Morten Nielsen (Ikke på valg) 
 
Korpsrådet: 
Morten Nielsen (På valg) 
Mette Pedersen (På valg) 
 
Divisionsrådet: 
Mette Pedersen (På valg) 
Uffe Andersen (På valg) 
Lars Madsen (På valg) 
Steffen Glerup (På valg) 
 
Revision: 
Revisor: Per Parsberg Madsen (På valg) 
 
Poster på valg: 
Bestyrelsen: Formand, Forældre i bestyrelse, Ung medlem 
Revisor 
Korpsrådet 
Divisionsrådet 
 
  



  
    
 
Hvad sker der i Rødkær Gruppe 
 
 
I Rødkærsbro har vi en super hyggelig 
spejdergruppe med en masse seje spejderne og 
en stor flok skønne ledere. Det er en cocktail der 
skaber en masse gode oplevelser. 
 
Grupperådsmødet er gruppens spejder-
generalforsamling som vi bruger til bl.a. at kigge 
lidt frem og til. 2022 har været    et rigtigt spændende spejderår  med  

Spejdernes Lejr i Hedehusende som årets 
absolutte højdepunkt. Turen kunne lade sig 
gøre med hjælp fra en gruppe lokale 
virksomheder og nogle super seje forældre-
hjælpere. Turen var en kæmpe oplevelse for 
både børn og voksne. 
 
Derudover har det været en fornøjelse at 
kunne gennemfører et helt spejderår uden at 
skulle tænke på hvordan og hvor mange vi må 
være på tur.  2022 er derfor også blevet brugt 
til at øve os i at være på tur igen, og det er 

spejderne blevet helt vildt gode til. 
 
2023 starter med fuld fart på spejdermøder og en 
fastelavnstur til Trollhytten lige om hjørnet. 
 
Der er også kommet fuld fart på ledergruppen da der 
efter grupperådsmødet ikke bare, ikke bare 2, men 
hele 3 nye Gruppeledere. Betinna, Morten og Mette 
fra hhv. mini, junior og trop overtager posten, og der 
er allerede så småt blevet støvet godt af i hjørnerne.  
Både bestyrelsen og ledergruppen glæder sig til 
samarbejdet. 

Grupperådsmøde  
  
 Dato:  Mandag d. 20. marts 2023 
 Tidspunkt: kl. 17.00 – 19.00 
 Sted: 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:  80 kr. 
 Pr. barn: 50 kr. (til og med 13 år) 
 Drikkevarer købes separat (Betales ved arrangementet). 
 
Pga. maden er tilmelding nødvendig dette skal ske senest d. 6. marts til 
Morten Nielsen på mail: mrn8840@gmail.com eller sms 44 18 21 44.  
Betaling sker på Reg. 2331 Konto. 3081700078. 
 
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 
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