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Ordinært Grupperådsmøde i Birgitte Gjøe Gruppe 

Referat 

Formanden bød velkommen. 

1. Valg af dirigent og referent 

 Hanne Rosenkvist blev valgt som dirigent. 

 Carsten Jokumsen blev valgt som referent. 

Dirigenten konstaterede at mødet var lovligt indkaldt, med tilhørende dagsorden, 
udviklingsplan og budget. 

2. Beretning fra bestyrelsen og ledergruppen 

Beretningen er udsendt sammen med indkaldelsen. Formand Annabeth Lotz 
fortalte om vigtigheden af at mødes fysisk. Således blev seneste grupperådsmøde 
afholdt digitalt grundet corona. 

Derfor er det en glæde at konstatere, at vi stadig har en spejdergruppe trods 
nedlukning mv. Medlemstallet har været konstant, og dette blev lederne rost for i 
forhold til at sikre sammenholdet i den svære tid. 

Desuden blev der orienteret om grundprojektet og etableringen af nogle 
dedikerede forældrepatruljer, der kan give en hånd med omkring arrangementer 
og vedligehold. Tak for det! 

Fremadrettet genaktiveres gamle og afprøves nye muligheder for pengeskabende 
aktiviteter,  

 Vandredag 19/3 
 MTB Marathon 
 Evt. samarbejde med Hillerød Events 

 

 Beretningen blev godkendt 
 
 

3. Årsregnskab 2021 

 Kassereren fremlagde regnskabet. 

 Regnskabet blev godkendt 
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4. Budget og kontingent 2022 

Nye vedtægter, giver nye punkter til Grupperådsmødet. Derfor skulle både budget 
for 2022 og 2023 behandles. 

Der blev stemt om kontingentet for 2022 før budgettet, fordi det ikke ville give 
mening at godkende et budget, som bygger på et kontingent, der ikke er vedtaget. 

Der blev fremlagt forslag om at kontingentet for 2022 øges fra 650 til 750 kr. pr. 
halvår. 

 Forslaget blev vedtaget 

 Herefter fremlagde kassereren budgettet for 2022. 

 Budgettet blev godkendt 
 

5. Kontingent 2023 

 Bestyrelsen stillede forslag om at fastholde kontingentet på 750 kr. pr. halvår. 

 Forslaget blev vedtaget 
 

6. Budget 2023 

 Kassereren fremlagde budgettet for 2023. 

 Budgettet blev godkendt 
 

7. Indkomne forslag 

 Intet at bemærke. 

8. Gruppens udviklingsplan 
 

De nye vedtægter lægger op til at man vedtager udviklingsplanen hvert 4. år. (tidl. 
hvert år). Det betyder at grupperne har mere tid til at arbejde med 
udviklingsplanen inden man skal genoverveje den.  

Gruppens udviklingsplan følger korpsets mål og udviklingsplaner, derfor forventer 
vi at vores udviklingsplan løber i yderligere 2 år, i lighed med korpsets nuværende 
udviklingsplaner. 

Gruppeleder, Marie Sonne Kristensen, fremlagde udviklingsplanen og 
genbekræftede de mål og den udviklingsplan, gruppen har haft de seneste to år. 

Annabeth fortalte om ’Birgitte Gjøe Gruppe – BGG Grej’ Facebook gruppen, hvor 
spejdere og forældre kan bytte og sælge brugt spejderudstyr. I den forbindelse 
blev det foreslået, at der kunne samles udstyr og loppe-effekter til et egentligt 
BGG loppemarked som en pengeskabende aktivitet. 
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 Juniorleder Morten Dreisig Olsen fortalte om Spejdernes Lejr.  

 Orientering om udviklingsplanen blev taget til efterretningen 
 
 

9. Fastsættelse af antallet af bestyrelsesmedlemmer 

Bestyrelsen indstillede, at bestyrelsen skal bestå af 13 medlemmer.  

 Indstillingen blev vedtaget 
 
 

10. Valg til bestyrelsen af: 

Bestyrelsesformand 

o Annabeth Lotz – ikke på valg 

  Kasserer 

o Betina Barbré – ikke på valg 

  Forældre 

o Louise Kleis Axelsen – blev genvalgt 
o Peter Lommer Kristensen – blev genvalgt 
o Lars Rosenkvist – blev genvalgt 
o Desirée Mariager – ikke på valg 

  Unge i bestyrelsen 

o Andreas Eriksen – ikke på valg 
o Rasmus Forchhammer – ikke på valg 

  Ledere i bestyrelsen 

o Marie Sonne Kristensen – genvalgt af ledergruppen 
o Anne Høygaard Egebjerg – blev genvalgt  
o Morten Dreisig Olsen – ikke på valg 

 
11. Valg af gruppens to medlemmer af Korpsrådet 

  Til Korpsrådsmødet I november deltager: 

o Andreas Eriksen – blev valgt 
o Christina Grann Jeppesen – blev valgt 

 
12. Valg af gruppens fem medlemmer af divisionsrådet 

 
Til divisionsrådsmødet den 28. april på Frederiksborg Gymnasium 
deltager: 
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o Marie Sonne Kristensen – blev valgt 
o Annabeth Lotz – blev valgt 
o Betina Barbré – blev valgt 
o Andreas Eriksen – blev valgt 
o Christina Grann Jeppesen – blev valgt 

 
13. Valg af revisor 

 
o René Lovmand – blev valgt 

 
14. Eventuelt 

  Intet at bemærke. 

 

 

 

 

__________________                            ________________________ 

     Dirigent         Formand  

 

 

 

 


