KALENDER 2018
Der kommer helt sikkert flere datoer i løbet af året, men
sæt allerede nu kryds i kalenderen ved nedenstående.
Februar
3-4
Tropsdøgn
28
Grupperådsmøde for alle
Marts
2-4 Gruppetur Ravnsø alle
16-18
Leder w/e
April
7
Kollektivuge storspejdere
start
14
Kollektivuge storspejdere
slut
13-15
Junior divi
20
Sct Georg fest alle
Maj
26-27
”Sov ude” alle

www.1tranbjerg.dk

Juni
2
Arbejdsdag forældre og
spejdere
23
Sct. Hans - Vi holder fest
ved hytten - for hele byen
30
Sommerlejr mini >
Juli
7
Sommerlejr slut
August
14
Vi starter igen
September
7-9
Gruppetur Ravnsø alle

Oktober
14-20
PLAN kurser
November
3
Flagermuslygteløb for
storspejderne
4-24
Loppemarked
11
Loppemarked salg
18
Loppemarked salg
24
Loppemarked salg
December
1
Juletræssalg
2
Juletræssalg
8
Juletræssalg
9
Juletræssalg
15
Juletræssalg
16
Juletræssalg / julemarked
22
Juletræssalg
23
Juletræssalg

Grupperådsmøde/ Pizzamøde
onsdag d. 28 februar kl. 17.30

Grupperådsmøde er
det samme som
generalforsamling

(se kalenderen på hjemmesiden)

Hytten
Skovgårdsvænget 97G
8310 Tranbjerg

INDBYDELSE TIL
GRUPPERÅDSMØDE
Som alle andre foreninger holder 1. Tranbjerg hvert år

generalforsamling. Hos os hedder det bare grupperådsmøde. Arrangementet er for hele familien. Når den formelle del af mødet afholdes vil der være aktiviteter og film for
spejderne og deres søskende.

Grupperådet

Grupperådet, som er gruppens øverste myndighed,
består af
a. medlemmer, der er fyldt 15 år,
b. forældre til medlemmer under 18 år og
c. bestyrelsen.
Afgivning af stemmer kan kun ske ved personligt fremmøde. Når et medlem er fyldt 15,
men endnu ikke 18 år, udøver én af medlemmets
forældre eller værger stemmeretten på vegne af
medlemmet, såfremt medlemmet ikke selv deltager
på grupperådsmødet

Bestyrelsen

består af de valgte forældrerepræsentanter, ledere, unge
og mindst en gruppeleder. Det er grupperådet der afgør
bestyrelsens størrelse, dog mindst formand, kasserer, 1
gruppeleder samt 3 medlemmer.

I øjeblikket ser vores gruppestyrelse
således ud:

Formand:
Kasserer:
Øvrige:

Unge
Mikro:
Mini:
Junior:
Trop:
Klan:
Gruppeleder:

Henning Jensen, (valgt i 2017)
Carsten Poulsen, (valgt i 2016)
Karen Hjorth, ( Valgt i 2016)
Ida Jørgensen, ( Valgt i 2016 )
Per Duur, ( Valgt i 2016)
Regitze Rans (valgt i 2017)
Claus Dragkilde (Valgt i 2016)
Maria Bergh, Asger F. Nielsen, Anders
Sejersen
Helle Poulsen
Marc Poulsen
Joachim Daugaard
Bente Damsgaard Sejersen
Rikke Jensen
Bent Sejersen

Dagsorden for

grupperådsmødet
1. valg af dirigent og referent.
2. beretning fra bestyrelsen og ledergruppen
med særlig fokus på,
hvad gruppen har gjort
for at fremme spejderarbejdets værdier og udvikling.
3. fremlæggelse af årsregnskab for det foregående år til godkendelse.
4. behandling af indkomne forslag.
5. væsentlige beslutninger om gruppens fremtid,
herunder:
a. forelæggelse af gruppens udviklingsplan med
hovedindsatsområder for
indeværende år
b. vedtagelse af budget
for indeværende år, herunder fastsættelse af
medlemskontingent
6. fastsættelse af antallet
af bestyrelsesmedlemmer under hensyntagen
til § 14, stk. 5
7. valg til bestyrelsen af:
a. bestyrelsesformand
b. kasserer
c. unge
d. ledere, herunder
mindst en gruppeleder
e. forældre
f. suppleanter
8. valg af gruppens to
medlemmer af Korpsrå-

det
9. valg af gruppens fem
medlemmer af divisionsrådet

Program
17.30 - 18.15

Menu:
Pizza + salat
Pølser + brød
Der er mulighed for at købe øl og
sodavand.

10. valg af revisor og evt.
en revisorsuppleant.
11. eventuelt

Ønsker du at opstille er du

meget velkommen til at kontakte formand Henning Jensen eller gruppeleder Bent
Sejersen for yderligere information.
Man kan selvfølgelig også
opstilles på mødet.
Garanti: INGEN bliver valgt til
noget mod deres ønske...

Fællesspisning

18.15—18.30

Billeder eller film fra 2017

18.30 - 20.00

Grupperådsmøde for forældre
Aktiviteter og film for spejdere +
søskende.

20.00 - 20.10

Fælles afslutning.

Tilmelding

Af hensyn til indkøb af mad har vi brug for tilmelding til spisning.
Pris: 30,- kr. for voksne (fra 16 år)
Børn 6-16 år 20 kr.
Børn under 6 år gratis
(mikro, mini, juniorer kan kun deltage sammen
med voksne).
Tilmelding / betaling sker på www.1tranbjerg.dk
— fanen tilmeldinger, senest torsdag d. 22. februar kl. 23.59
Søskende er velkomne.
Har I ikke mulighed for at deltage i spisning - er I
velkomne til grupperådsmødet. Her er tilmelding
ikke nødvendig.

