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Referat fra grupperådsmødet for Struerspejderne 2018.   
  
Tidspunkt: Tirsdag den 27. februar 2018 kl. 17.30–20.00   
Sted:  Vandrehallen, Struer Statsgymnasium, Jyllandsgade 2, 7600 Struer    
   
Grupperådsmødet er Struerspejdernes generalforsamling og afvikles efter denne dagsorden.  
   
a. Valg af dirigent og referent.  

Søren Maarbjerg, Vestjyske Division blev valgt til dirigent og konstaterede at mødet var 
rettidigt indkaldt og beslutningsdygtigt. 
Anni Kristensen, Vestjyske Division blev valgt til referent 

b. Beretning fra bestyrelsen og ledergruppen. Vedhæftet en mundtlig runde ved grenlederne 
godkendt 

c. Fremlæggelse af årsregnskab for det foregående år til godkendelse.  
Regnskabet blev fremlagt af Lars Damgaard Andersen og godkendt  

d. Behandling af indkomne forslag.  
Ingen forslag 

e. Væsentlige beslutninger om gruppens fremtid, herunder:   
1. fremlæggelse af planer for indeværende år  
2. beslutninger i øvrigt om gruppens udvikling, spejderarbejde mv.   

Udviklingsplanen blev gennemgået og godkendt   
3. vedtagelse af budget for indeværende år, herunder fastsættelse af kontingent 

Budgettet for 2018 blev fremlagt af Lars Damgaard Andersen og godkendt 
Kontingentet fastholdes. Godkendt 

f. Fastsættelse af antallet af bestyrelsesmedlemmer  
4 forældrerepræsentanter + unge og ledere  

g. Valg til bestyrelsen af:   
       Formand – Michael Hauge Andreasen, modtager ikke genvalg da han flytter til Kina 

Som ny formand blev valgt Louise Baltzer Søndergaard 
 Kasserer – Lars Damgaard Andersen, ikke på valg    
  Unge (15 – 24 år) eller forældre/leder repræsentanter:     

Forældre – Klaus Godiksen, ikke på valg, fortsætter i bestyrelsen   
Forældre - Kasper Andersen, ikke på valg, fortsætter i bestyrelsen    
Forældre – Stella Vestergaard er på valg, modtager ikke genvalg, ikke genbesat  
Ung – Anna Maria Dürr, på valg, blev ikke valgt  
Ung - Emma Andreasen, modtager ikke genvalg da hun flytter til Kina  
Ledere, herunder mindst en gruppeleder.   
Lederrep, Kenneth Vilslev, ikke på valg, fortsætter i bestyrelsen     

  Suppleanter    
h. Valg af gruppens to medlemmer af Korpsrådet.  

Louise Baltzer Søndergaard og Lars Damgaard Andersen blev valgt  
i. Valg af gruppens fem medlemmer af Divisionsrådet.  

Lars Damgaard Andersen, Bo Birkelund, Louise Baltzer Søndergaard, Klaus Godiksen, 
Kenneth Vilslev blev valgt  

j. Valg af revisorer.  
                Jens Boye Rasmussen er ikke på valg  
                Esben Jørgensen er ikke på valg   
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k. Beretning fra større arrangementer tilknyttet gruppen  
Ingen 

l. Eventuelt.   
Vestjyske Division informerede om divisionsturnering og divisionsrådet 

   
  
Ledergruppen har efterfølgende valgt Rasmus Skjernaa til gruppeleder. 
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Forældrerep.: Kasper Andersen 


