
 
 

Indkaldelse til ”Generalforsamling” i Stavnsholt Vikingerne 

Torsdag d. 20 februar 2020 kl. 18.30 
 

Hermed følger indkaldelsen til vores ”generalforsamling” i Stavnsholt Vikingerne. Det plejer at være rimelig 

uformelt, så derfor har vi valgt at ligge den sammen med et ulve/tropsmøde, hvor spejderne laver mad til os (så 

spejderne møder ind kl 17). Vi regner med at det tager 1 ½ time, så man kan komme hjem i ordentlig tid. 

Søskende er også velkomne. 

 

Tilmeldingsfrist(så vi ved hvor meget mad vi skal købe) er den 17. februar. 

 

Gå på hjemmesiden, og vælg arrangementet. Her har man mulighed for at angive om man deltager, og hvor 

mange.  

  

Håber at vi ses.  

 

Dagsorden 

 
a. valg af dirigent og referent. 

b. beretning fra bestyrelsen og ledergruppen. 

c. fremlæggelse af årsregnskab for det foregående år til godkendelse. 

d. behandling af indkomne forslag, fremsendes til info@stavnsholtvikinger.dk, senest 2 uger før mødet. 

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 m.v. 

3. vedtagelse af budget for indeværende år, herunder fastsættelse af medlemskontingent 

4.: Spejdernes Genbrug. 

f. fastsættelse af antallet af bestyrelsesmedlemmer. 

g. valg til bestyrelsen af: 

1. bestyrelsesformand, kasserer og eventuelt øvrige forældre 

2. unge 

3. ledere, herunder mindst en gruppeleder 

4. suppleanter 

h. valg af gruppens to repræsentanter til Korpsrådet 

i. valg af gruppens fem repræsentanter til divisionsrådet 

j. valg af revisor og en revisorsuppleant. 
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k. beretning fra større arrangementer (Dille). 

l. eventuelt 

  



 

 

Beretning fra spejderåret 2019 og lidt om planer 

 

Kære forældre 

Hermed en lille beretning fra året 2019. 

Så har vi rundet 2019 af, hvor den har stået på kanotur i Sverige og på Suså, weekend-tur med 

modstandsbevægelsen som tema og opstart af trop. 

Vi har haft oprykning fra ulvene til troppen, og det har medført, at vi er blevet en lille flok hos 

ulvene, men een stor patrulje i troppen. Begge afdelinger skal lige finde ind i rytnmen, men det ser 

fornuftigt ud. 

Planerne for 2020, er for ulvenes vedkommende at tage på centerlejr på Gurredam spejdercenter i  

kristi himmelfarten. Spejderne tager på sommerlejr i sommerferien, og rygterne vil vide, at det nok 

er kærretur i Jylland. 

Vi planlægger en pr-dag den 6 juni, hvor vi prøver at få fat i lidt flere drenge til efter sommerferien. 

Vi har fået skiftet tag på spejderhuset, så vi nu har et tæt tag, så tak til Furesø Kommune ved 

folkeoplysningsudvalget, der har foretaget en donation til projektet. 

Vores carport/skur er undervejs, så hvis man kommer forbi, vil man stille og roligt se fremskridt. 

Hvis man har en indre tømmer i sig, må man sige til, så er der nok en opgave der kan løses. 

Henrik Korch, som er vores tømmeransvarlig, er ved at flytte tilmeldingen til tømning over i vores 

tilmeldingssystem på hjemmesiden. Håber at I tager godt imod det nye initiativ. 

Jeg vil blot takke for den indsats som vores forældre udføre i forbindelse med spejderens genbrug, 

idet det er via denne indsats at vi kan holdt tur-priser nede, og vi kan købe det materiel som vi har 

brug for. Jeg håber at alle støtter op om arbejdet, for hvis vi gør, bliver det ikke surt for de få. 

Håber at vi får et aktivt spejderår, med masser af oplevelser. 

 

Med spejderhilsner 

Tranevig + gruppeledelse.  


