
 

Dagsorden for ordinær generalforsamling 2022 
Nibe gruppe 
 
Den 15/2 2022 kl. 19.00 

 

Alle gruppens medlemmer, forældre og interesserede indkaldes hermed til ordinær generalforsamling  

Mødet afholdes i spejderhytten Hobrovej 34, Nibe. 

 

Dagsorden jf. Det Danske Spejderkorps’ vedtægter § 64 

1. Valg af dirigent og referent 

 
2. Fremlæggelse af bestyrelsens beretning 

 
Der er knap gået et halvt år siden sidste generalforsamling, da den blev udskudt grundet 
corona restriktioner, det er derfor begrænset hvad vi har nået at afvilke i mellemtiden. I den 
forudgående periode har vi dog genoptaget bestyrelsesarbejdet og er begyndt at ligge 
planer fremadrettet, i forventning om at corona ikke vil begrænse os i samme omfang som 
hidtil. Vi har planer og mål for det kommende spejderår, som bl.a. kan ses i 
udviklingsplanen. Planer om Spejdernes Lejr og en klar målsætning om flere ture for alle. Nu 
skal vi sørge for at holde fast og få gennemført. 
 
En stor tak skal også lyde til de forældre der i det forgange år har støttet op om vores 
daglige spejderarbejde, og ikke mindst dem der har valgt at træde ind i bestyrelsen. 
 

3. Beretning fra grenene ved grenledere 
Grenlederne giver en beretning af spejderårets gang for mini, junior og trop. 
 

4. Fremlæggelse og godkendelse af årsregnskabet for 2021 

 
5. Fremlæggelse og godkendelse af budget for 2022 

 
6. Vedtagelse af kontingent for det kommende år 2022 

Bestyrelsen indstiller at vi ikke foretager ændringer i kontingentet for det kommende år. 
 

7. Behandling af indkomne forslag 

 
8. Vedtagelse af udviklingsplan  

Udviklingsplanen for 2022 – 2024 findes på nibespejdernes hjemmeside. Formanden gennemgår 
udviklingsplanen på generalforsamlingen. 

 
9. Fastsættelse af antal pladser i bestyrelsen. 

Det indstilles at den kommende bestyrelse fortsat består af otte medlemmer, inklusive 
kasserer og formand. Det tilstræbes at pladserne bliver ligeligt fordelt mellem ledere- og 



forældrerepræsentanter.  
 

  



 
10. Valg til bestyrelsen (gælder for en toårig periode) 

Den siddende bestyrelse består af: Søren Jepsen (formand, på valg), Ulf Herold-Jensen 
(kasserer, på valg), Claus Berggren (leder), Morten Christensen (leder, på valg), Jakob 
Nielsen (leder), Anders Rundh Jensen (leder), Susanne Capion Cortez Campos (forældre), 
Karen Bøgh Jensen (forældre) 
 
Valg af formand: Søren Jepsen stiller op til genvalg som formand. 
 
Valg af kasserer: Ulf Herold-Jensen stiller op til genvalg som formand. 
 
Morten Christensen genopstiller som leder til bestyrelsen. 
 

11. Valg af revisor og evt. revisorsuppleant (gælder for en etårig periode) 
 

 
12. Valg af fem stemmeberettigede til divisionsrådsmødet (gælder for en etårig periode) 

Der er møde i divisionsrådet tirsdag den 19 april 2022. 
Susanne Capion, Søren Jepsen, Anders Rundh Jensen og Morten Christensen stiller op. 
 

13. Valg af to stemmeberettigede til Kølhøjhus 
Kølhøjhus er en spejderhytte. Søren Jepsen og Anders Rundh Jensen stiller op. 
  

14. Valg af to stemmeberettigede til korpsrådsmødet (gælder for en etårig periode) 
Morten Christensen og Anders Rundh Jensen stiller op. 
 

15. Eventuelt 
 

 


