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DAGSORDEN 

 
Møde:  Grupperådsmøde, Claus Nar Gruppe 
Dato:  14. april 2021 kl. 20.00 – 21.15 
Sted:  Online - Teams  
Deltagere:  Forældre, Gruppestyrelse, Gruppeledere, Ledere, Medlemmer af gruppen 
 
Dagsorden    
 

1. Valg af dirigent og referent 
 

2. Beretninger fra bestyrelsen og ledergruppen, med særlig fokus på, hvad gruppen har gjort for at 
fremme spejderarbejdets værdier og udvikling 

Beretningerne lægges på www.clausnar.dk senest 3 uger før mødet 
 

3. Fremlæggelse af årsregnskab for det foregående år til godkendelse  
Regnskabet lægges på www.clausnar.dk senest en uge før mødet 

 
4. Behandling af indkomne forslag  

Indkomne forslag lægges på www.clausnar.dk senest en uge før mødet. Såfremt der ønskes 
forslag på dagsorden, sendes disse til formanden (formand@clausnar.dk) senest d. 7. april 
2021 kl. 12:00 

 
5. Væsentlige beslutninger om gruppens fremtid, herunder 

a) Forelæggelse af gruppens udviklingsplan med hovedindsatsområder for indeværende år 
b) Orientering omkring Spejdernes Genbrug og gruppens bidrag hertil 
c) Orientering om renovering af Grantoften I 

 
6. Væsentlige beslutninger om gruppens fremtid, herunder 

a) Beslutninger i øvrigt om gruppens udvikling, spejderarbejde mv. 
 

7. Væsentlige beslutninger om gruppens fremtid 
a) Vedtagelse af budget for indeværende år  
b) Fastsættelse af medlemskontingent 

Budget for 2021 lægges på www.clausnar.dk senest en uge før mødet 
 

8. Fastsættelse af antallet af bestyrelsesmedlemmer (§14 stk. 5) 
 

9. Valg til bestyrelsen (§14) 
a) Valg af formand (Vælges for 2 år, på valg) 
b) Valg af kasserer (Vælges for 2 år, ikke på valg) 
c) Valg af unge (15-23 år) 
d) Valg af ledere herunder mindst en gruppeleder 
e) Valg af eventuelt øvrige forældre 
f) Valg af sø kyndigt medlem jf. § 22, stk. 2 
g) Valg af suppleanter 
h) Valg af gruppens 2 medlemmer af Korpsrådet 
i) Valg af gruppens 5 medlemmer af Divisionsrådet 
j) Valg af revisor og revisorsuppleant (Vælges for 1 år) 

 
10. Beretninger fra større arrangementer tilknyttet gruppen, jf. § 50. 

 
11. Evt. 
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