Brønshøj Husum Gruppe
Grupperådsmøde 2022
24. februar 2022
Grupperådsmødet blev afholdt torsdag den 24. februar kl. 17.00 – 19.00 på Energicenter Voldparken.
23 deltagere (forældre og ledere) under selve grupperådsmødet. Under eventuelt og pizza deltog også 2530 mini-spejdere.
Valg af dirigent og referent
Helene Holmen blev valgt som dirigent. Mads Kolte-Olsen valgt som referent.
Dirigenten konstaterede, at mødet var indkaldt 2. februar og dermed inden for fristen på tre uger. Materialet udsendt 1 uge inden mødet.
Forsamlingen delte sig herefter i fire mindre grupper, som skiftevis besøgte fire poster: Beretning og udviklingsplan, regnskab og budget, gruppens byggeprojekter og muligheder for forældre at lade sig vælge til bestyrelsen og/eller deltage med gruppen på Spejdernes Lejr. Herefter mødtes Grupperådet i spejdergruppens lokale på 1. sal til afstemninger, valg til bestyrelse, eventuelt og pizza.
Beretning for 2021
Casper (formand) uddybede temaerne i den skriftlige beretning for 2021.






Aktiviteter: På aktivitetsfronten blev 2021 også et noget anderledes år end ventet.
Medlemsudvikling: Vi er øjeblikket 188 medlemmer af Brønshøj Husum Gruppe.
Fysiske rammer: Vi har fået adgang til et lokale og en samarbejdsaftale med energicenteret
Lederudvikling er frivilligudvikling: Ledelse er en hjørnesten i spejderarbejdet og har derfor stort fokus
Bestyrelsen: Inspirerende samarbejde om gode rammer om spejdergruppen

Grupperådet godkendte beretningen for 2021.
Regnskab 2021
Jon (kasserer) henviste til det skriftlige regnskab for 2021. Samlet resultat blev et underskud på 4.435 kr.
Bestyrelsen havde efter det store overskud i 2020 styret mod et underskud på 38.000 kr.
Gruppen undlod som følge af mindre udbud af aktivitet i året (Corona-restriktioner) at opkræve kontingent
for efteråret for de medlemmer, der havde været betalende medlemmer under restriktionerne. Gruppen
har stadig en pæn egenkapital, som vil blive udmøntet i store tilskud til ture og lejre og godt udstyr til gruppen.
Forsamlingen godkendte regnskabet for 2021.
Gruppens udviklingsplan 2022-24
Casper (formand) oplyst, at strategidøgnet, hvor vi skulle have opdateret udviklingsplanen, har vi ikke kunnet gennemføre pga. corona-restriktioner. Udviklingsplanen er dog som udgangspunkt gældende for en 4årsperiode, hvorfor bestyrelsen foreslår, at udviklingsplanen bliver forlænget et år. Det bliver op til den nye
bestyrelse at udarbejde forslag til ny udviklingsplan for gruppen.
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Forsamlingen godkendte, at den eksisterende udviklingsplan bliver forlænget 1 år til næste års grupperådsmøde.
Medlemskontingent og Budget for 2022
Jon (kasserer) fremlagde forslag til budget for 2022 samt kontingent for 2022 uændret 1.400 kr. om året for
familie-, mikro, mini, junior og tropsspejdere. 75 kr. for ledere og frivillige, 400 kr. for seniorspejdere, spejdere på efterskole og voksne, som ønsker DDS medlemskab gennem gruppen.
Forsamlingen godkendte kontingent og budget for 2022
Valg til bestyrelsen
Formand: Camilla Dannenberg blev valgt til formand for to år frem til 2024
Kasserer: Jon Geest Jakobsen blev valgt for to år frem til 2024
Forældre: Anders Jonsson blev valgt to år frem til 2024
Unge: Imani Sunnyshine Kajhøj blev valgt for to år til 2024
Ledere: Lea Laird Andersen gruppeleder blev valgt for to år til 2024
Dirigenten opfordrede andre i forsamlingen til at stille op til bestyrelsen. Ingen tog den mulighed. Man er
dog altid velkommen til i løbet af året at deltage i det frivillige forældre-arbejde og træde ind i bestyrelsen.
Grupperådet takkede Casper Holm Friis, Patrik Gustavsson og Mads Kolte-Olsen, som efter en del år i bestyrelsen ikke ønskede genvalg.
Valg af revisor
Nicklas Blindbæk Röhæl blev valgt som foreningens revisor.
Valg af gruppens to medlemmer af Korpsrådet
Camilla Dannenberg og Lea Laird Andersen blev valgt til gruppens to medlemmer af Korpsrådet i november.
Valg af gruppens fem medlemmer af Divisionsrådet
Anders Johnson og Camilla Danenberg blev valgt til gruppens medlemmer af Divisionsrådet 16. maj
Eventuelt
Casper overrakte Mads Det Danske Spejderkorps hæderstegn for indsatsen som leder, gruppeleder og anden frivillig indsats siden 2003. Mads blev meget glad for hæderstegn og de pæne ord.
Dirigenten takkede for god orden og afsluttede grupperådsmødet 2021. Herefter blev pizzaerne givet fri.

Helene Holmen
Dirigent

Mads Kolte-Olsen
Referent
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