2. Odense Bjørnegruppe
Indbyder til Grupperådsmøde
•
•
•

www.2odense.dk
2odense@2odense.dk
Bjørnehytten

Søndag den 16. Maj 2021
Kl. 11.00 til 13.00
Bjørnehytten, Lille Rugbjergvej 6a

Lille Rugbjerg Vej 6
5270 Odense N
Bjørnebo
Søbakkevej 75

Grupperådsmødet er i år - ligesom alt andet – blevet udskudt på grund af corona.
Men nu er der åbnet op for at vi kan invitere til grupperådsmøde. Som
retningslinjerne er nu, er det tilladt at samles 50 mennesker, dog kun udendørs,
så tag derfor tøj på efter dette.
Forsamlingsloftet forventes dog øget fra 50 til 75 inden d. 16. maj.
Grupperådet er gruppens øverste myndighed. På det årlige grupperådsmøde
vælger forældrene deres repræsentant til bestyrelsen.
Grupperådsmødet er samtidig en gennemgang af årets gang i gruppen for både
oplevelser, økonomi mm.
Vores bestyrelse er i øjeblikket fuldt dækket ind, men skulle du ønske at gøre din
indflydelse gældende gennem hele året, så er vi åbne for flere.
I samme weekend der er grupperådsmøde, er der i år udfordringen for spejderne,
det er den årlige tur hvor spejderne kan få lov til at udfordre sig selv, og se hvor
langt de kan gå på 24 timer.
Vi slutter af med at byde på let frokost, øl, vand samt kaffe.
VEL MØDT
BESTYRELSEN

Tilmelding sker på
https://www.2odense.dk/begivenhed/grupperaadsmoede2021
For at kunne planlægge arrangementet er vi nødt til at have tilbagemelding senest
onsdag den 12. Maj 2021 – Det er naturligvis gratis at deltage.

Hjælp er altid velkommen.
Har du lyst til at gå ind i bestyrelsen (~4 møder/år), hjælpe som assistent, madmor
eller lignende så kontakt os endelig.
Har I spørgsmål så ring til Anders Borregaard: 23 73 90 18.

5210 Odense NV

BESTYRELSEN
Består af de valgte forældrerepræsentanter, gruppeledelsen, afdelingsledere og
lige dele unge.

www.2odense.dk

I øjeblikket ser vor bestyrelse således ud:
FORMAND: Anders Borregaard

Lille Rugbjerg Vej 6

2odense@2odense.dk
Bjørnehytten
5270 Odense N
Bjørnebo

KASSERER: Tina Rosenfeldt
FORÆLDREREPRÆSENTANTER: Christina Melin, Pernille Thomsen, Mikael
Thingholm og Mads Kristiansen
REVISOR: Knud Hedelund
DAGSORDEN FOR MØDET:
1) Valg af dirigent og referent.
2) Beretninger fra bestyrelsen og ledergruppen
3) Regnskab 2020 – Budget 2021
4) Behandling af indkomne forslag
5) Væsentlige beslutninger om gruppen
6) Valg til bestyrelsen
7) Valg repræsentanter til Korpsrådet og Divisionsrådet
8) Valg af revisor
9) Eventuelt

Søbakkevej 75
5210 Odense NV

