Indkaldelse til Grupperådsmøde 2018 i Ryds Gruppe – inkl. familieløb og frokost.
Dato:
Søndag den 22. april 2018
Tidspunkt: kl. 11 -14
Sted:
Tyrsbjerg Spejdercenter
Tilmelding: https://medlem.dds.dk/event/id/11351/register

Dagsorden:
1. Valg af dirigent og referent.
2. Beretning fra bestyrelsen og gruppeledelsen.
3. Fremlæggelse af årsregnskab og tilhørende status og godkendelse.
4. Behandling af indkomne forslag.
(Forslag sendes til Marianne Visfeldt Lindholm senest d. 7. april 2018 på: formand@rydsgruppe.dk)
5. Væsentlige beslutninger om gruppens fremtid:
a) Fremlæggelse af planer for indeværende år
b) Beslutninger i øvrigt om gruppens udvikling, spejderarbejde mv.
c) Vedtagelse af budget herunder fastsættelse af medlemskontingent
6. Fastsættelse af antal bestyrelsesmedlemmer
7. Valg til bestyrelsen.
a) Gruppekasserer
b) Ung i best.
b) Forældrerep.
Forældrerep.
Forældrerep.
Forældrerep.
c) Suppleant
Suppleant
Suppleant

Claus H W Eder (Genopstiller ikke)
Axel Ranum (Genopstiller ikke)
Thomas Foermose (Genopstiller ikke)
Jakob Rasmussen (Genopstiller ikke)
René B Olsen (Genopstiller)
Jane Bjerg Mogensen (Genopstiller)
Kit Stjernholm (Genopstiller ikke)
Laila Kaltoft (Genopstiller)

8.

Valg til Korpsrådet.
Korpsrådet – Ung
Kamille Storm Kastrup (Genopstiller)
Gruppekorpsrådsmdl. Trine Lund Hansen (Genopstiller)

9.

Valg til Divisionsrådet.
Divisionsrådet - Ung Oliver Lind Nordestgaard (Genopstiller)
Divisionsrådet
Linda Lærkegaard Pedersen (Genopstiller)
Divisionsrådet
Lars Jensen (Genopstiller)
Divisionsrådet
Axel Lund Henriksen (Genopstiller ikke)
Divisionsrådet
Jess Storm (Genopstiller)

10. Revisor
Revisor suppleant
11. Eventuelt

Kent Hother Nielsen
Jens Kjær Jensen

Kære forældre, nuværende og tidligere spejdere

Vi håber, at du/I har lyst til at deltage i det årlige grupperådsmøde, som afholdes på Tyrsbjerg.
Grupperådsmødet er en oplagt mulighed for at få et nærmere indblik i, hvad Ryds Gruppe og Det Danske
Spejderkorps er for en størrelse – og få en snak med andre, der har deres gang i og omkring spejdergruppen.
I år indleder vi dagen kl. 11 med et hyggeligt og sjovt ”Familieløb med poster”, arrangeret af Tropsspejderne. Når
vi har været på tur rundt og omkring Tyrsbjerg, starter selve grupperådsmødet kl. 12 for de voksne + Trop og
Klan over 15 år. Under mødet med information og debat, spiser vi også frokost sammen. mens børnene laver
bålmad og udendørs aktiviteter. Derfor bedes du/I tilmelde jer.
Hvor halvdelen af 2017 stod i Spejdernes Lejr-tegn, først som forberedelse og forventnings glæde, så som
kæmpeoplevelse og succesfuld forløsning med nye venner og fantastiske minder til mange år fremover - står
2018 i det ikke mindre væsentlige jubilæums-tegn.
Her i 2018 fejrer Ryds Gruppe sit 50-års Jubilæum. Det er vi stolte over og glade for. Vi har i den anledning holdt
fødselsdag d. 18. februar, med fornem deltagelse af Ryds grundlæggere, Ulla og `Teddy´ og en imponerende hytte
fuld af tidligere spejdere fra 1968. Det var stor gensynsglæde. Til sommer holder vi en stor Jubilæums
Midsommerfest d. 16. juni, med bl.a. musik og optræden, hvor I alle er inviteret, og hvor 50-års jubilarerne også
samles igen.
På grupperådsmødet kan I høre mere om Ryds Gruppes spændende udviklingsplaner for Tyrsbjerg,
Vi har mange opgaver, hvor du som forældre kan bidrage, fx fundraising, projektarbejde og hjælp med
vedligehold af hytte og grund. På ”Arbejdslørdagen” sidste forår fik vi således ved fælles hjælp fældet en hel del
træer og ryddet budskabs på Tyrsbjerg. Det pyntede! Vi fortsætter vores velbesøgte ”Spejder Spis & Skrid”,
sidste søndag i måneden og øvrige initiativer som foredrag for forældre og spejderledere – næste gang d. 3. maj
om Ungdomsøen. Alt sammen er gode anledninger til at lære hinanden bedre at kende på kryds og tværs her i
Danmarks nu 3. største DDS spejdergruppe! Hold øje med nyheder og arrangementer på Ryds Gruppes
Facebook-side, og på Ryds Gruppes hjemmeside, hvor vi skriver om ting, du/I kan være med til.
Hvad er grupperådet egentlig?
Grupperådsmødet er gruppens generalforsamling. På mødet vil der blive fremlagt/fortalt hvad der laves i
gruppens grene og fælles, ligesom der vil blive talt om kommende fremtidsplaner og drømme. Regnskabet vil
blive gennemgået og man vil kunne se hvad kontingentet og øvrige indtægter bruges til. Regnskabet er vedhæftet
mail og vil desuden være at finde på www.rydsgruppe.dk, senest en uge før grupperådsmødet.
Alle har mulighed for at stille spørgsmål og forslag kan behandles, hvis disse er indleveret rettidigt til formanden.
Desuden er der valg af forældre til gruppebestyrelsen. Her vælges forældre for 2 år ad gangen.
Nye bestyrelsesmedlemmer, suppleanter og forældrehjælpere
Som du/I kan læse i dagsordenen, har vi brug for 1 gruppekasserer, 2 forældre som har lyst til at deltage i
bestyrelsen, 1 suppleant og 1 ung til bestyrelsen. Samtidig opfordrer vi interesserede forældre til at melde sig
såfremt du/I ønsker at bidrage til udviklingen af Tyrsbjerg. Det kan være du har en faglig kompetence, er god til
at planlægge eller bare har lyst til at bidrage i et af de udvalg, der nedsættes. Alt arbejde der udføres i Ryds
Gruppe er frivilligt. Så jo flere vi er – desto bedre.
Du er velkommen til at kontakte Marianne på: 3142 4313, formand@rydsgruppe.dk for at høre nærmere. Er du
interesseret i at stille op, så sig gerne til inden grupperådsmødet.
Vi glæder os meget til at se dig/jer til en formiddag med sjov, og med information og debat under
grupperådsmødet.
Spejderhilsen fra bestyrelsen.

