Tæ nkedag og grupperå dsmø de
tirsdag den 27. februar 2018
Tænkedag 17.00 – kun for spejdere
Klokken 17.00 begynder TÆNKEDAG for alle spejdere i Karen Jeppe Gruppe. (Ikke forældre:-))
I gamle dage sendte spejdere fra hele verden gaver og postkort til Lord og Lady
Baden Powell på deres fødselsdag, som er den 22. februar.
De var begge glade for gaverne og kortene, men de synes pengene blev bedre brugt,
hvis man gav det til spejderarbejde i hele verden.
Det betyder, at vi den 27. februar skal have 2 kr. med for hvert år, man
har været spejder. De penge sendes videre til spejderarbejdet ude i verden.

Vi slutter af med juice og boller
–
–

mon der er nogen foræ ldre, der vil bage boller? Vi er ca. 100 personer, så der er brug for
4 bagereJ
Send en sms til Carrie, hvis man vil bage en portion boller – 28 51 56 41

Grupperådsmøde 18.00 - 19.00
– for forældre, søskende og spejderne
Grupperådsmødet er spejdernes svar på en generalforsamling. Det betyder, at

1. man hører, hvad Karen Jeppe Gruppe har arbejdet med i året, der er gået
2. der lægges planer for det kommende spejderår
Dagsorden

a. Valg af dirigent og referent
b. Beretning fra bestyrelsen og ledergruppen
c. Fremlæggelse af årsregnskab og status for det foregående år til godkendelse
d. Behandling af indkomne forslag. Skal gruppebestyrelsens formand have have
senest 14 dage før mødet – mail:

e. Væsentlige beslutninger om gruppens fremtid, herunder:
1. forelæggelse af planer for indeværende år,
2. beslutninger i øvrigt om gruppens udvikling, spejderarbejde mv.
3. vedtagelse af budget for indeværende år, herunder fastsættelse af
Medlemskontingent

f. Valg af gruppens
1.
To medlemmer af Korpsrådet
2.
Fem medlemmer af divisionsrådet
3.
Revisor og en revisorsuppleant
g. Eventuelt.

Gruppebestyrelsen ser frem til at møde RIGTIG MANGE FORÆLDRE OG SPEJDERE

