Referat fra generalforsamling
26. august 2020
Fremmødte:
Lone, Lene, Vivian, Dorit, Conni, Ulla, Birgit, Anne, Stefanie og Annie
Forældre: Lenette Kobæk, Tina Storgaard, Mette Lysdahl, Susanne Kaae
1. Godkendelse af generalforsamlingens forretningsorden
Lene bød velkommen.
2. Valg af dirigent
Annie Jakobsen valgt
3. Formandens beretning for året 2019, v/Lone Engedal Østergaard
Vi er ca. 50 medlemmer og sadig meget fokus på nye både børn og voksne. Der
er bl.a. delt flyers ud i Hvinningdal og vi deltager i et regionsprojekt med fokus
på nye medlemmer.
Fra maj 2020 og indtil nu har der været meget fokus på Grønnegården, da det nu
er besluttet at sælge den.
Årets gang:
Januar: Indsamling af juletræer i Dybkær – en god tradition og pæn indtjening.
Februar: Tænkedagsfest i Dybkær for spejdere og veninder – god aften med flot
fremmøde.
Marts: Agitationsdag med Gnisterne i Balle og Dybkær. Mange veninder mødte
op – 10-12 nye smutter.
Gruppeweekend på Grønnegården med flot fremmøde. Aktiviteterne handlede
om korpsets 100 års fødselsdag.
April-maj: salg af lodsedler.
Maj: 100 års jubilæumsfest den 4. maj i Aarhus med aktiviteteter rund i byen og
fællesspisning og fest i Tivoli Friheden om aftenen. Næsten 100% fremmøde.
Cykelsponsorløb 29.maj med pænt fremmøde og en indtægt på ca. 4.200 kr.
Juni: Sommerlejr på Grønnegården for smutterne med emnet Kalle Sporhund.
August: De store spejdere var på lejr i England – meget regn og evakuering til en
skole.
September: 100 års fødselsdag igen denne gang 7. september sammen med
Region Limfjord og Region Vesterhav i Haunstrup Dyrepark med aktiviteter rundt
i parken.
Oktober: Busk gudstjeneste i Balle og Dybkær
November: Julestue i Lunden. Som altid en hyggelig dag med mange gæster,
forældre m.v. Fin omsætning og flot luciaoptog. God og dejlig tradition.
Beretningen taget til efterretning uden bemærkninger.

4. Godkendelse af revideret regnskab
Godkendt uden bemærkninger
5. Valg af forældrerepræsentanter til gruppebestyrelsen
Følgende valgt for 2 år:
Lone Engedal Østergaard
Mette Lysdahl
Tina Skovgaard
Susanne Kaae

6. Indkomne forslag
Ingen forslag modtaget
7. Drøftelse af gruppens arbejde for den kommende periode
Turen til Friheden aflyst grundet Corona. Der forsøges lavet et andet
arrangement på dagen.
Projekt årgang 2020:
med fokus på rekruttering af nye ledere og nye spejdere. Projektet er i
samarbejde Region Limfjord.
Genopstart af arbejdet i Hvinningdal
Hjemmesiden:
Rettes til at være med fra 0.-klasse – evt. som spilop-spejd

8. Valg af revisor
Lenette Kobæk
9. Eventuelt
Orientering om salg af Grønnegården
Kort orientering af ny uniform.
Tak til Susanne Kolle for udenlandsturene

