
 
 
 
 

 

Indkaldelse til Grupperådsmøde 2019 i Ryds Gruppe – inkl. let frokostanretning. 

 
Dato:  
Tidspunkt:  
Sted: 

 

 
Søndag den 10. marts 2019 

kl. 11 -14 

Tyrsbjerg Spejdercenter  
 
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.  
 
5. Væsentlige beslutninger om gruppens fremtid: 

a) Fremlæggelse af planer for indeværende år  
b) Øvrige beslutninger om gruppens udvikling, spejderarbejde mv.  
c) Vedtagelse af budget herunder fastsættelse af medlemskontingent 

 
6. Fastsættelse af antal bestyrelsesmedlemmer 
 
7. Valg til bestyrelsen.  

Formand  
Ung i best.   
Forældrerep. 
Forældrerep. 

Forældrerep.   
Suppleant 
Suppleant  
 

 
Marianne Visfeldt Lindholm (Genopstiller ikke)  
 
Lene Rendboe Rasmussen (Genopstiller ikke) 

Mette Kjeldtoft Ljungberg (Genopstiller ikke)  
René B. Olsen (Genopstiller ikke) 

Laila Kaltoft (Genopstiller)   

 

8. Valg til Korpsrådet. (Kursiverede navne er i skrivende stund ubekræftede opstillere.)

 Korpsrådet – Ung 
 
Kamille Storm Kastrup 

    Gruppekorpsrådsmdl.    Trine Lund Hansen (Genopstiller ikke) 

 
9. Valg til Divisionsrådet. 
  Divisionsrådet - Ung  Oliver Lind Nordestgaard (Genopstiller)  

Divisionsrådet Linda Lærkegaard Pedersen  (Genopstiller)  
Divisionsrådet Søren Storm Kastrup (Genopstiller)   
Divisionsrådet Axel Lund Henriksen (Genopstiller ikke)  
Divisionsrådet Jess Storm  (Genopstiller)

 
10. Revisor  

Revisor suppleant 

 
 
Kent Hother Nielsen  
Jens Kjær Jensen 
  

11. Eventuelt  



 
 
 
 
 
 

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. 
 

Inden mødet inviterer Ryds Gruppe på lidt frokost, som vi spiser sammen i hytten. Derefter, mens 

de voksne holder grupperådsmøde, har Tropsspejderne forberedt udendørs aktiviteter for de 

mindre spejdere.   
 

Ryds Gruppe har været gennem endnu et herligt og begivenhedsrigt år. Vi fejrede Ryds Gruppes 50-års Jubilæum 
først med de gamle Ryds’ere og siden holdt vi en stor Midsommer Jubilæumsfest med alt hvad den kunne trække af 
raftetivoli, sjov og musik. Vi var utrolig glade for de mange unge som gamle spejdere, der deltog i festen.  Ligeledes 
den store støtte fra andre lokalsamfundet. Det er vi stolte over og glade for. Af jubilæets gensynsglæde er nu 
udsprunget en ny Ældre-Patrulje, der fuldender muligheden for et helt langt spejderliv på Tyrsbjerg. Ryds Gruppe 
bygger bro over generationer. Sammen beriger vi hinanden, for det at være spejder har ingen alder. 
 I forlængelse heraf har Ryds Bestyrelse etableret et lokalt netværks samarbejde med Grævlingehuset (aktivitetshus 
for pensionister), ligesom vi er del af Korup Lokalråd, der styrker vores forankring i lokalsamfundet.   
Gennem året har vi haft spændende besøg af Ungdomsøen og for lederne blev afholdt et arrangement om med fokus 
på børn med ADHD mm.   
Vi har udrettet en masse i og omkring hytten på de to årlige arbejdslørdage, og endda brugt en dag mere på at få 
malet hytten inden jubilæet. I sommer havde vi Sov-Ude-Dag på Tyrsbjerg, og vi har indbudt til 6 x Spejder Spis & 
Skrid sidste søndag i måneden. Efteråret bød på en velbesøgt Tyrsbjergmarch og året blev rundet af med H.C. 
Andersen Julemarkedet, hvor vi i fællesskab indtjente gode penge til dette års spejderarbejde. 
 

På grupperådsmødet kan I høre mere om Ryds Gruppes spændende udviklingsplaner for Tyrsbjerg, Vi har mange 
opgaver, hvor du som forældre kan bidrage, f.eks. fundraising, projektarbejde og hjælp med vedligehold af hytte 
og grund.  Alt sammen er også gode anledninger til at lære hinanden bedre at kende på kryds og tværs her i 
Danmarks 3. største, skønne 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 af dagsordenen, er der i år formandsvalg, valg af 3 forældrerepræsentanter i bestyrelsen samt 
2 suppleanter. Derfor opfordrer vi interesserede forældre til at melde sig, hvis du/I ønsker at bidrage til 
udviklingen af vores fælles Tyrsbjerg Spejdercenter. 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 frokost, og med information og debat 
under grupperådsmødet. 
 

Spejderhilsen fra bestyrelsen.  

http://www.rydsgruppe.dk/
mailto:formand@rydsgruppe.dk

