
 

 

 
 

 

 

 

Kage og virtuel generalforsamling 
Tirsdag den 13. april 2021 kl. 19.00-20.00 

Kære alle med tilknytning til Nykøbing F Spejderne. Vi vil så gerne se jer alle sammen til 
generalforsamling, og derfor forsøger vi at gøre det lige så hyggeligt som det plejer, selvom vi må 
afholde den virtuelt. 

Det er på generalforsamlingen, at vi både kigger tilbage på året der gik, men også ser fremad mod 
det spændende spejderår, som vi kigger ind i. Derfor håber vi, at mange af jer har lyst til at deltage. 
I kan melde jer til på vores hjemmeside https://www.nykfspejderne.dk/, hvor I skal angive navn og 
e-mail. Nogle dage før generalforsamlingen modtager I et link til mødet, og på selve dagen leverer 
vi kage til jeres dør, som I kan hygge Jer med til generalforsamlingen 😊.  

Bedste spejderhilsner 

Christian Enemark 

Bestyrelsesformand 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

Dagsorden: 

a.  Valg af dirigent og referent.  

b. Beretning fra bestyrelsen, og ledergruppen.  

c. Fremlæggelse af regnskab for 2020, og godkendelse heraf. 

d. Behandling af indkomne forslag. (Indkomne forslag skal sendes til Christian Enemark senest 
30. marts på ce@nykggym.dk  

e. Væsentlige beslutninger om gruppens fremtid, herunder: 
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1 Forelæggelse af gruppens udviklingsplan med hovedindsatsområder for indeværende 
år. 

2 Beslutninger i øvrigt om gruppens udvikling, spejderarbejde m.v. 

3 Vedtagelse af budget for indeværende år, herunder fastsættelse af medlemskontingent. 

f. Fastsættelse af antallet af bestyrelsesmedlemmer under hensyntagen til §14.5  

 

g.  Valg til bestyrelsen af: 

1  Valg til bestyrelsesformand (Christian Enemark er ikke på valg) 

2       Kasser (Heidi Ellehauge genopstiller) 

3 Unge 3 unge skal vælges (mellem 15- 24 år) (Ingen er på valg, men der er en ledig 
plads) 

4 Ledere herunder mindst en gruppeleder. (Birgitte og Jacob stopper) (Magnus og Jan 
stiller op) 

5 Forældre (Julius og Lise er ikke på valg) 

6 Søkyndig; skal ikke vælges 

7 Suppleanter (Jesper Jørgensen genopstiller) 
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h. Valg af gruppens 2 medlemmer til korpsrådet. 

i.  Valg af gruppens fem repræsentanter til Divisionsrådet. 

j. Valg af revisor og revisor suppleant (Peter L. Larsen og Anders Müller genopstiller) 

k. Beretning fra større arrangementer tilknyttet gruppen, jf § 50. 

l. Eventuelt. 

 


