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Dagsorden for Stjernegruppens grupperådsmøde 2022  

 

Alle Stjernegruppens medlemmer indkaldes til ordinært grupperådsmøde (generalforsamling) 

den 6. marts 2022 kl. 10:00, Hindemosen, Sandhusvej 72, 5000 Odense C 

 

Dagsorden jf. Det Danske Spejderkorps’ vedtægter § 64 

1. Valg af dirigent og referent 
 

2. Fremlæggelse af bestyrelsens beretning  
a. herunder opfølgning på arbejdet med den gældende udviklingsplan samt opfølgning på det 

arbejde, som bestyrelsen har udført på baggrund af rådsmødets tidligere beslutninger. Se 
Handlingsplan 2021 Tjek her. 

b. Herunder uddeling af Sølvstjernen og Guldknuden for 2021 og 2022 for fremragende støtte 
til Stjernegruppens arbejde og for fremragende spejderpræstationer. 
 

3. Fremlæggelse og godkendelse af årsregnskabet for 2021  
 

4. Fremlæggelse og godkendelse af justeret budget for indeværende år 2022  
 

5. Fremlæggelse og godkendelse af budget for 2023  
 

6. Vedtagelse af kontingent(er) for det kommende år 2022 
 

7. Behandling af indkomne forslag 
a. Forslag skal være formanden Ole Strøm i hænde senest 20. februar 2022  

 

8. Vedtagelse af udviklingsplan/handlingsplan for perioden 2022 – 2025 
a. Bestyrelsen indstiller at vedtage Vision 2030 og Handlingsplan 2022 som Stjernegruppens 

udviklingsplan. Se Vision 2030 her. Se Handlingsplan 2022 her.  
 

9. Fastsættelse af antal pladser i bestyrelsen. 
a. Bestyrelse indstiller at bestyrelsen består af ni personer: Én formand, én kasserer, ét 

søkyndigt medlem, og seks øvrige medlemmer blandt unge, forældre og ledere. 

 
10. Valg til bestyrelsen for en toårig periode 

a. Valg af formand. Ole Strøm ønsker ikke genvalg. Rasmus Paarlberg stiller op. 
b. Valg af kasserer. John Reib er ikke på valg. 
c. Valg af søkyndigt medlem. Rikke Molin er på valg og ønsker genvalg 

d. Valg af seks øvrige medlemmer. Forælder Lotte Holk Hansen er ikke på valg. Forælder og 
Christina Gotfredsen er på valg og ønsker genvalg. Ung Marie Madsen er ikke på valg. Ung 
Maija Christensen stiller op. Forældre Rasmus Paarlberg er ikke på valg men afgår hvis han 
bliver valgt som ny formand. Et antal ledere stiller op, mere info kommer. Bestyrelsen 
anbefaler et valg med ligelig fordeling af unge, forældre og ledere. 
 

11. Valg af revisor 
a. Jan Jørgensen er på valg og ønsker genvalg 

 
12. Valg af fem stemmeberettigede til divisionsrådsmødet 

a. Rasmus Paarlberg, Lotte Holk Hansen, en lederrepræsentant, Marie Madsen og Maija 
Christensen stiller op 

 
13. Valg af to stemmeberettigede til korpsrådsmødet  

a. Christine Wille og Marie Madsen stiller op 

 
14. Eventuelt 

https://stjernespejder.dk/files/2022-02/Handlingsplan%202021%20Tjek%20Final%20.pdf
https://stjernespejder.dk/files/2022-02/Handlingsplan%202021%20Tjek%20Final%20.pdf
https://stjernespejder.dk/files/2022-01/stjernegruppen-vision-2030-final-maj-2021%20%281%29.pdf
https://stjernespejder.dk/files/2022-02/Handlingsplan%202022%20Final_0.pdf

