
Referat generalforsamling 17. marts 2018 

Til stede:  

Ulla, Dorit, Lene, Conni, Birgit,  Anne L. og Annie 

5 forældre 

Referent: Annie Jakobsen 

 

1. Godkendelse af generalforsamlingens forretningsorden 
Godkendt uden bemærkninger. 

 
 
 

2. Valg af dirigent 
Annie valgt 
 

 

3. Formandens beretning 
På vegne af Jytte aflægger Lene beretning: 
Medlemstal på ca. 50 
 
Der har været afholdt følgende aktiviteter: 
Januar: Nytårsgudstjeneste sammen med FDF-kredsene 
Februar: Tænkedagsfest i Dybkær sognegård 
Årsmærke Gnisterne opstart i Balle og Dybkær 
April: gruppeweekend med tur i højderne 
Lodsedler bl.a. som tilskud til Spejdernes lejr 
Sommerlejren for smutter Kr. Himmelfartsferien på Grønnegården. 
Deltaget i Y’s mens cykelsponsorløb. 
Deltaget i Show off i Gødvad 
Troppen deltog på Spejdernes Lejr 2017 i Sønderborg sammen med et hold 
engelske spejdere. 
Kanotur som begyndelse til Sheltymærket, hvor der skal overnattes i 12 
forskellige shelters i løbet af 12 måneder. 
September: Åbent hus i Ballehuset i forbindelse med gruppens 75 års jubilæum. 
November: julestue i Lunden 
December: indsamling af juletræer i Gødvadområdet 
Daglige møder i Hvinningdal (sommerhalvåret), Ballehuset og Dybkær sognegård 
Gerne flere medlemmer og ikke mindst ledere. 
Ny leder i Hvinningdal flok: Mette  
 
Bemærkninger: 
Forældre mener at juletræsindsamling med fordel kan udvides til Buskelund-
området. 
 
 

 

4. Godkendelse af revideret regnskab 
Godkendt uden bemærkninger 

 
 



 
 

 

5. Valg af grupperådsrepræsentanter 
Valgt blev:  
Lene Bladt Andersen (Frida) 
Tina Storgaard Larsen (Lærke) 
 

 
 

6. Indkomne forslag 
Ingen forslag 
 

 

7. Drøftelse af gruppens arbejde for den kommende periode 
Stadig fokus på nye medlemmer og ledere – gruppen får besøg af 
korpskonsulent. 
Åbent hus med Gnisterne den 21. april 
Gerne besked på mail ved evt. udmeldelse. 
Indsamling af juletræer 
Salg af lodsedler  
Cykelsponsorløb 30. maj 
Sommerlejr Kr. Himmelfart for alle 
Facebook-gruppe: De grønne pigespejdere Silkeborg – bruges aktivt til diverse 
meddelelser. 
 
Som en del af et fælles korpstiltag afholdes ”Ud i Naturen” den 8. april for 
børnefamilier. 
 
 
 

 

8. Valg af revisor 
Lenette Kobæk valgt. 
 
 

 

9. Eventuelt 
Ingen punkter 
 

 

  

  

 

 


