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Kære forældre, Ledere, og spejdere over 15 år.

I sidder her med indkaldelsen til årets generalforsamling hos 

Augustenborgspejderne.

Generalforsamlingen afholdes i forbindelse med gruppeturen 

til Frederikshøj, hvor alle spejdere og ledere skal på 

weekendtur sammen.

Programmet for fredag er: 

17.30: Ankomst (individuel transport) og indkvartering

17.50: Velkomst, information om divisionssommerlejr og 

fællesspisning

18:45 Generalforsamling 

Under generalforsamlingen er der udendørs 

aktivitet for spejdere og søskende

På generalforsamlingen vil lederne og bestyrelsen berette om 

hvad der er sket i 2019,aktiviteter planlagt i 2020 og 

udviklingsplan for de kommende år. 

Lige nu arbejder bestyrelsen på at færdiggøre regnskab og 

budget, som følger på mail og bliver offentliggjort på 

hjemmesiden senest en uge før generalforsamlingen.

Vi vil gerne benytte lejligheden til takke jer for jeres bidrag og 

indsats i løbet af 2019, i og omkring Augustenborgspejderne.

Vi ser meget frem til at se jer alle til generalforsamlingen den 

28. februar 2020.

Med spejderhilsen

Jane Landergren & Anja Tækker

Gruppeleder              Formand



Indkaldelse til Generalforsamling 2020

Fredag den 28. februar kl. 18.45
Frederikshøj Lejrskole, 

Sandskærvej 260, Løjt, 6200 Aabenraa

Dagsorden:

1. Valg af dirigent og referent 

2. Beretning fra bestyrelsen og ledergruppen

3. Fremlæggelse af årsregnskab og status for 2019 til       

godkendelse, herunder Persondataforordningen.

Regnskab udsendes senest en uge før Generalforsamlingen på mail 

og vedhæftet på hjemmesiden

4. Behandling af indkomne forslag

Forslag til behandling på mødet skal være formanden i hænde, 

skriftligt, senest den, 14. februar, på mail 

dds6440formanden@gmail.com

5. Gruppens fremtid
5a) Planer for 2020

5b) Budget for 2020 

5c) Fastsættelse af kontingent i 2020

5d) Aldersinddeling og kønsopdeling (se bagsiden)

5e) Bestyrelsens sammensætning (se bagsiden)

6. Valg 

a) Til bestyrelsen 
• Formand (Anja Tækker ønsker genvalg)

• 2 Forældre

• 2 unge mellem 15 og 24 år

b) Til divisionsrådsmøde 28. marts 
• 5 repræsentanter hvoraf mindst 1 forældre og 1 ung under 24 år

c) Korpsråde 13.15. november (se nedenfor)
• Mindst 3 repræsentanter: 1 forældre, 1 ung under 24 år og 1 

leder. 

d) Revisor og Revisorsuppleant 

7. Eventuelt 

mailto:dds6440formanden@gmail.com


Indstillinger til Generalforsamlingen

5d) Aldersinddeling og kønsopdeling
Korpsets regelsæt lægger op til, at det er frit for grupperne at 

tilpasse de aldersinddelinger man ønsker at arbejde med ud fra 

f.eks. leder-ressourcer, planer om tværgående projekter osv.

Desuden skal der tages stilling til om grenene skal være 

kønsopdelte.

Bestyrelsen ser intet behov for ændring, og det indstilles til 

generalforsamlingen at den nuværende aldersinddeling 

bibeholdes, og der ikke er nogen kønsopdeling.

5e) Bestyrelsens sammensætning 
Bestyrelsen ønsker fortsat at bestå af udvidet antal. Normalt 

5 forældre, 1 ledererep., 1 Gruppeleder og 2 unge mellem 15 og 

24 år, til fortsat i fremtiden at bestå af 

8 forældre, 1 ledererep., 1 Gruppeleder og 2 unge mellem 15 og 

24 år.

6b & 6c) Forslag til deltagelse i divisions- og korpsrådsmøde
På Divisionsrådsmødet har vi 5 stemmer. Her skal der helst 

deltager mindst en ung  15-23 år og en forældre.

På Korpsrådsmødet har vi 2 stemmer. Vi vil gerne deltage med 3 

personer, en ung, en leder og en forælder. Stemmeretten ligger 

hos den unge og så aftales der indbyrdes hvem af lederen eller 

forælderen der har stemmeret. 

Årsagen er at vi gerne vil vise at forældrene er en ressource der 

også har vægt i korpset. 


