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Kalundborg, den 29. januar 2019  
  

Kære spejderforældre + spejdere, der er fyldt 15 år + ledere + styrelse 
 

Lørdag, den 23. februar er dagen for én af vores faste spejdertraditioner – Tænkedag, hvor alle 
spejdere deltager i fælles arrangement (separat invitation) - samtidig indkalder vi Jer forældre til 
grupperådsmøde. Kom og mød ledere, assistenter og styrelsesmedlemmer, hør om hvad vi har 
travlt med. Overvej, om du har lyst til at være med til at gøre en forskel. 
 

Vi starter kl 10:00. Vi forventer at slutte grupperådsmødet/tænkedag ca. 12:00 
 

Gruppens ledere håber I møder op til grupperådsmødet og vil være med til at gøre en forskel. 
 

Vel mødt og på gensyn 
………………………………..…… 

 

Grupperådsmøde 
Spejderhytten, Hestehaven 3A, 

Lørdag, den 23. februar, kl. 10-12 
 

Dagsorden for det ordinære grupperådsmøde 
 
 

a. Valg af dirigent og referent. (Kandidater haves) 
b. Beretning fra bestyrelsen og ledergruppen med særlig fokus på, hvad gruppen har gjort for at fremme 
spejderarbejdets værdier og udvikling. 
c. Fremlæggelse af årsregnskab for det foregående år til godkendelse. 
d. Behandling af indkomne forslag. 
e. Væsentlige beslutninger om gruppens fremtid, herunder: 

1. forelæggelse af gruppens udviklingsplan med hovedindsatsområder for indeværende år 
2. beslutninger i øvrigt om gruppens udvikling, spejderarbejde mv., 
3. vedtagelse af budget for indeværende år, herunder fastsættelse af medlemskontingent. 

f. Fastsættelse af antallet af bestyrelsesmedlemmer  
g. Valg til bestyrelsen af 

1. bestyrelsesformand, kasserer og eventuelt øvrige forældre, 
 Bestyrelsesformand: Tonny Larsen (ikke på valg) 
 Kasserer: Lene Pedersen (På valg, genopstiller) 
 Forælder: Lars Harder (ikke på valg) 
 Forældre: Carsten Jacobsen (på valg, genopstiller) 
 Særlig interessede: Finn Larsen (ikke på valg) 

2. Unge 
3. Ledere 
4. Valg af suppleanter 

h. Valg af gruppens to medlemmer af Korpsrådet 
i. Valg af gruppens fem medlemmer af divisionsrådet 
j. Valg af revisor og en revisorsuppleant. 
k. Beretning fra større arrangementer tilknyttet gruppen. 
l.  Eventuelt. 
 
Forslag, der ønskes behandlet på grupperådsmødet, skal være formanden, Tonny Larsen, Gartnervænget 15, 4400 
Kalundborg (larsen.caspersen@gmail.com)  i hænde14 dage før mødet. Regnskab og udviklingsplan er tilgængelig på 
www.esbernsnare.dk 
 

p.b.v. ,Tonny Larsen, Bestyrelsesformand 

Tilmelding sker elektronisk samlet for Tænkedag og 

grupperådsmøde – find arrangementet i kalenderen på: 

www.esbernsnare.dk/ 
(https://www.esbernsnare.dk/begivenhed/taenkedag-og-grupperadsmode) 

http://www.esbernsnare.dk/
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I år holder vi Tænkedag i hytten ved Ellinglund - samtidig med Grupperåds-mødet. Derfor er dine forældre 
også inviteret.  
 
Tilmeldingen er fælles – se invitation til grupperådsmøde. 
 
 
Spejdere over hele verden fejrer lord og lady Baden Powells fødselsdag til tænkedag. For hundrede år siden 
sendte spejderne fødselsdagskort, men parret ville hellere have, at spejderne samlede pengene for 
frimærker ind og gav dem til andre spejdere, der havde brug for ”en hjælpende hånd”. Det gør vi stadig!  
 
I stedet for frimærke-penge giver alle spejdere 2,00 kr. for hvert påbegyndt spejderår. 

 

 

 

 

 
 DDS Esbern 
Snare 

TÆNKEDAG 
lørdag, 23.02.2019 

                             kl. 10-12 

              Med spejderhilsen 
 Lederne 


