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 Til stede var 10 deltagere. 
 Generalforsamling blev afholdt i Spejderborgen, Niels Sørensens Vej 2. 

 Referatet følger dagsordenen: 

 1.  Valg af dirigent 
 Klaus Louring 

 2.  Valg af referent 
 Monica Stoye 

 3.  Aflæggelse af beretning 
 Monica Stoye fremlagde beretningen. 
 Beretningen er vedhæftet referatet. 
 Beretningen blev godkendt. 

 4.  Godkendelse af regnskab. 
 Niels  Christian  Nielsen  fremlagde  regnskabet  for  kassereren,  der  ikke  kunne  være  til 
 stede. 
 Regnskabet blev godkendt. 

 5.  Forhandling  om  gruppens  arbejde  fremover  herunder  indkomne  forslag,  og 
 planer for udvikling og vækst. 

 ○  Tjek og godkendelse af samværsreglerne 
 De  fremlagte  samværsregler  for  gruppen  og  for  lederne  blev  godkendt. 
 Forsamlingen  ønskede  dog  disse  samværsregler  udbygget  med 
 samværsregler  der  omfatter  børnenes  og  forældrenes  ageren.  Der  foreligger 
 allerede  et  oplæg  til  et  sådant  supplement.  De  to  dokumenter  skal  søges 
 sammenlagt  og  skal  herefter  tages  op  på  et  kommende  ledermøde.  Når  der 
 foreligger en færdig udgave skal denne lægges op på hjemmesiden. 

 ○  Vedtagelse af budget 
 Punktet  førte  ikke  til  vedtagelse  af  et  budget,  men  til  en  drøftelse  af  en  række 
 forhold  af  afgørende  betydning  for  gruppens  økonomi,  herunder 
 kontingentsatser.  Det  blev  besluttet,  at  alle  spejdere  fremover  skal  betale  350 
 DKK/halvår,  og  at  alle  ledere  ved  opstart  skal  have  et  lederbrev,  et  tørklæde 
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 og  samværsreglerne.  Lederne  skal  ikke  betale  kontingent  - 
 generalforsamlingen  ønsker  at  anerkende  de  frivillige  timer,  lederne  lægger 
 for gruppens drift. 

 6.  Valg af gruppeleder og gruppeassistenter 
 Klaus  Louring  fortsætter  som  gruppeassistent  og,  frem  til  sommerferien,  som 
 konstitueret gruppeleder. 

 7.  Valg af medlemmer til gruppebestyrelse 
 ○  Forslag om bestyrelse på fem personer med to tilknyttede suppleanter 

 Godkendt. 
 ○  Valg af medlem til gruppebestyrelsen 

 Jens Højlund som forældrerepræsentant fra Familiespejder. 

 8.  Valg af to revisorer 
 Niels Christian Nielsen og Mikkel Louring. 
 Revisorerne  ønsker,  at  kassereren  indkalder  til  et  møde  med  gennemgang  af 
 regnskabet i god tid inden generalforsamlingen. 

 9.  Eventuelt 
 Opfordring  til  at  generalforsamlingen  i  2024  bliver  arrangeret  som 
 familiearrangement  med  spejderaktiviteter,  hvor  tropsspejderne,  mens  de  voksne 
 deltager i generalforsamlingen, kan lave spejderaktiviteter med de mindre spejdere. 


