
 

 

TIL LEDERE OG FORÆLDRE TIL BØRN OG UNGE I SKOVTROP. 

     

Bjæverskov d.  5.1.2022 

 

 

Hermed indkaldes til det årlige Grupperådsmøde i Skovtrop. 

Grupperådsmødet er spejdernes ”generalforsamling”, hvor Skovtrops bestyrelse vælges. 

 

Mødet finder sted i Skovtrops Hytte, Halvejen 11, 4632 Bjæverskov 

Onsdag d. 16.2.2022 kl. 19.00–20.30 

 

Atter et godt spejderår er gået, til tider generet af Covid-19, men vi er kommet igennem med masser af 

gode spejderaktiviteter og også aktiviteter på en anden måde, end vi er vant til. De seneste udmeldinger fra 

myndighederne går på, at vi kan se et nemmere forår i møde. Vi skal i henhold til lovene fra DDS 

gennemføre et årligt grupperådsmøde og har derfor fastsat ovennævnte dato. Selv med de udfordringer 

Covid-19 bringer, har vi en optimistisk tro på, at vi kan gennemføre mødet, måske ikke indenfor, men så 

under vores halvtag foran hytten. Skulle det ske, at restriktionerne fortsætter, vil mødet blive aflyst inde på 

vores hjemmeside – www.skovtrop.dk  - senest mandag d. 14/2-2022.  

 

Grupperådet er Skovtrops øverste myndighed og består af mindst 6 civile medlemmer, 2 

ungdomsrepræsentanter (skal være fyldt 15 år) og lederen fra hver afdeling. 

 

 

DAGSORDEN FOR SKOVTROP’S ORDINÆRE GRUPPERÅDSMØDE D. 16. Februar 2022. 

 

1. Valg af dirigent og referent. 

 

2. Beretning fra bestyrelse og ledergruppe samt orientering om arrangementer i 2022. 

 

http://www.skovtrop.dk/


3. Fremlæggelse af vedlagte årsregnskab 2021 til godkendelse. 

Det vedlagte årsregnskab 2021 viser et umiddelbart overskud på kr. 90.094,70, men dette er ikke 

det reelle billede, idet der er 3 udgifter omhandlende 2021, hvor fakturaerne først er modtaget i 

2022: 

- kr. 28.197,20 – Det Danske Spejderkorps, korpskontingent samt kurser 

- kr. 62.580,25 – Presenco Mastesejl – Nyt fællestelt til gruppeture 

- kr. 19.450,40 – Bjergkæden, lederjakker med Skovtrop logo  

 

Ovenstående poster gør at årsregnskabet reelt vil være et underskud på kr. 20.133,15 således at 

egenkapitalen udgør kr. 359.012,29 

 

4. Behandling af indkomne forslag. 

 

5. Væsentlige beslutninger om gruppens fremtid og udviklingsplan samt vedtagelse af budget 

for 2022, herunder fastlæggelse af kontingent. 

 

6. Valg til bestyrelsen. 

1. Bestyrelsesformand Natasja Ulrich (Modtager genvalg) 

Kasserer Henrik Volt (Er ikke på valg) 

Susy Rossarius (Modtager genvalg) 

Iben Christensen (Er ikke på valg) 

Peter Birk Jespersen (Modtager genvalg) 

Niels Grewe (Modtager ikke genvalg) 

2. Valg af unge. 

3. Valg af ledere heraf mindst 1 gruppeleder. 

4.  Valg af suppleanter 

 

7. Valg af 2 medlemmer til Korpsrådet samt 5 medlemmer til Divisionsrådet d. (Dato endnu ukendt). 

Der er allerede 7 kandidater der gerne stiller op.  

  

8. Valg af revisor og revisorsuppleant. 

Thomas Heilmann – Revisor - (Modtager genvalg) 

Erik Andersen – Revisorsuppleant – (Modtager genvalg) 

 

9. Eventuelt 

 

 

Forslag til punkt 4 skal være formanden, Natasja Ulrich, Duehusvej 229, 4632  Bjæverskov,  

natasjaulrich@icloud.com 

i hænde senest 1 uge før grupperådsmødet. 

I må meget gerne tilmelde jer inde på Skovtrops hjemmeside www.skovtrop.dk  så vi ved, hvor mange vi 

skal lave kaffe og bage kage til. Tilmelding senest d. 14/2-2022. 

 

Vi glæder os rigtig meget til, at se Jer alle til et hyggeligt grupperådsmøde. 

 

mailto:natasjaulrich@icloud.com
http://www.skovtrop.dk/

