Referat fra generalforsamling
20. marts 2019
Generalforsamling for De grønne pigespejdere, Silkeborg gruppe.
Onsdag den 20. marts 2018 kl. 17.30 – 19.00 i Ballehuset, Balle Torv 11

1. Godkendelse af generalforsamlingens forretningsorden
Dagsorden er udsendt med 14 dages varsel.
2. Valg af dirigent
Annie Jakobsen valgt
3. Formandens beretning
Der er pt. ca. 50 medlemmer – status qua da nye dækker antallet af udmeldte.
Der har i 2018 været fokus på økonomi specielt i forhold til Ballehuset og
Grønnegården samt nye medlemmer både spejdere og ledere.
Årets gang:
Januar: Indsamling af juletræer i Dybkær – god tradition
Nytårsgudstjeneste i Silkeborg kirke med fakkeloptog igennem byen.
Februar: tænkedagsfest i Dybkær for spejdere og veninder – god aften med flot
fremmøde.
Marts: Gnisterne – agitationsdag i Balle og Dybkær, Mange veninder med ca. 1012 nye smutter.
Gruppeweekend på Grønnegården med flot fremmøde bl.a. spa og sauna.
Generalforsamling sammen med gruppeweekenden.
April-maj: salg af lodsedler tilbagevendende hvert år.
Maj: cykelsponsorløb – pænt fremmøde – gerne flere i år.
10.-14. maj sommerlejr for alle på Grønnegården. Fantastisk vejr og gode
oplevelser. Dejlig afslutning søndag med kunstfernisering.
August: opstart efter sommerferien.
September: Naturens dag i Dybkær bl.a. med fremstilling af æblemost. Hårdt
arbejde men ikke mange liter til uddeling.
29. september – folkemøde – fælles stand med den andre spejderkorps –
gentages i 2019.03.20 November: julestue i Lunden. Som altid hyggeligt med
mange gæster, forældre m.v. Fin omsætning og flot luciaoptog. God og dejlig
tradition.
Silkeborg gruppe er gået med i Paradislejren sammen med de øvrige
spejderkorps i Silkeborg kommune.

4. Godkendelse af revideret regnskab
Det fremlagte regnskab blev godkendt uden bemærkninger.
5. Valg af forældrerepræsentanter til gruppebestyrelsen
Tina Storgaard Larsen (Lærke)
Afventer tilbagemelding fra Michael
6. Indkomne forslag
Der er ikke indkommet forslag.
7. Drøftelse af gruppens arbejde for den kommende periode
Fortsat fokus på økonomi samt medlemsudvikling.
Der udarbejdes en ny folder ”Velkommen til Silkeborg gruppe” med relevante
oplysninger til forældrene.
Bestilling af mærker skal først ske når mærkerne er taget, så der ikke bestilles for
mange mærker.
8. Valg af revisor
Lenette Kobæk genvalgt
9. Eventuelt

Dirigent og referent: Annie Jakobsen

