
Referat fra Gråstenspejdernes grupperådsmøde 2022 

Valg af dirigent og referent.  

Dirigent: Jens Peter Thomsen.  

Referent: Louise Sørensen.  

 

Fremlæggelse af bestyrelsens beretning.  

Der er ikke mere at berette end det, der fremgår af beretningerne udsendt i indkaldelsen til 

grupperådsmødet.  

 

Fremlæggelse og godkendelse af årsregnskabet for 2021. 

Regnskabet er gennemgået af Jens Peter Thomsen da Astrid ikke kunne deltage på mødet.  

 

Kommentar knyttet fra revisor: Aktivitets tilskuddet har ikke været så stort som budgetteret, 

grundet faldende aktivitet, på grund af COVID-19.  

 

Der kan i regnskabet ses et fald i medlemskontingentet. Medlemmerne har været faldende, men er 

lige nu stagneret men forventes at stige en smule efter COVID-19 situationen – forhåbentlig dette 

år.  

 

Inventar og materiel posen skal kigges efter – formentlig skal denne hæves efter indkøb af flere 

forskellige materialer blandt andet klatre udstyr.  

 

Regnskabet er godkendt af grupperådet.  

 

Fremlæggelse og godkendelse af justeret budget for indeværende år - 2022.  

Under dette punkt kom der forskellige forslag til budgettet, blandet andet at bestyrelsen kunne 

undersøge en eventuel anden internetudbyder og forsikringer – da disse poster er utrolig høje i 

budgettet.   

 

Derudover blev der snakket om at varmeposten er voldsom høj og det skal undersøges om vi kan 

søge tilskud til en varmepumpe.  
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HUSK! At Sønderborg ordningen giver tilskud til hytte vedligehold.  

I forhold til Sønderborg ordningen, kan kassereren hos Ulkebøl spejderne evt. kontaktes.  

  

Der er budgetteret med et underskud, dette skal der i fremtiden laves om på. Der skal findes 

indtægtskilder. Bestyrelsen og ledergruppen vil kigge nærmer på mulighederne.  

 

Budgettet er fremlagt og godkendt af grupperådet.  

 

Fremlæggelse og godkendelse af budget for 2023.  

Der er sket en tastefejl i budgettet 2023. Resultatet er 15.100,00,- i stedet for 48.600,00,- som 

fremgår af budgettet 2023.  

 

Budgettet er fremlagt og godkendt af grupperådet med bemærkningen om at der skal kigges på 

udgifterne præcis som der skal for indeværende år 2022.   

 

Vedtagelse af kontingent(er) for det kommende år 2022.  

Medlemskontingent for 2022 bliver som følgende:  

Almindeligt medlemskontingent 450,- pr. halvår.  

Familiespejder medlemskontingent 250,- pr. halvår.  

Hvilene medlemskontingent (korpskontingent + Divisionskontingent) pt: 318,- pr. halvår.  

 

Medlemskontingent for 2023 bliver som følgende:  

Almindeligt medlemskontingent 500,- pr. halvår.  

Familiespejder medlemskontingent 300,- pr. halvår.  

Hvilene medlemskontingent (korpskontingent + Divisionskontingent) pt:  318,- pr. halvår.  

 

Leder kontingent: Som det er lige nu betaler leder 75,- for at være en del af gruppen, dette er 

besluttet af tipsmidlerne. På grupperådsmødet er det besluttet at dette beløb skal drøftes på 

kommende leder/bestyrelses møde for at se om det skal sættes op.  

  

Medlemskontingentsatser er vedtaget af grupperådet.  
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Behandling af indkomne forslag.  

Der er ingen indkomne forslag at behandle på grupperådsmødet.  

 

Vedtagelse af udviklingsplan.  

Udviklingsplanen er godkendt af grupperådet.  

 

Fastsættelse af antal pladser i bestyrelsen under hensynstagen til §66 stk. 2.  

Gråstenspejdernes bestyrelsesmedlemmer fastsættes til 8 medlemmer.  

 

Valg til bestyrelsen. 

Bestyrelsesformand: Maria Schütt.  

Kasserer: Helle Blindbæk.  

 

Forældrerepræsentant: Christa Bonde. 

Forældrerepræsentant: Samantha Thybo.  

 

Hyttefar: Paul Frydendahl.  

 

Gruppeleder: Ingo Hansen. 

Lederrepræsentant: Louise Sørensen. 

 

Ung i bestyrelsen: Dagmar Havshøj Sørensen. 

 

Valg af revisor og evt. revisorsuppleant.  

Revisor: Jens Peter Thomsen.  

Revisorsuppleant: Jytte Lorentzen.  

 

Valg af fem stemmeberettigede til divisionsrådsmøde.  

- Ingo Hansen  

- Maria Schütt 

- Jesper Thomsen 

- Samantha Thybo 

- Vivi Ryborg 
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Valg af to stemmeberettigede til korpsrådsmøde.  

- Jesper Thomsen 

- Louise Sørensen 

 

Eventuelt.  

Der er ingen indslag til eventuelt.  


