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INVITATION TIL EKSTRAORDINÆR GRUPPERÅDSMØDE 2023 

 

 
Kære forældre, ledere og medlemmer over 15 år. 
I inviteres til Ekstraordinær grupperådsmøde (generalforsamling) for Korsør Sø jf. Det Danske Spejderkorps regler.  

 

Mødested: Spejderhytten Oasen, Birkemoseanlægget, Revvej 88, 4220 Korsør 
Dato og tidspunkt: onsdag d. 22/3-2023 kl. 17.00 - 20.00 

Tilmelding senest 19/3-2023. 
Tilmelding foregår enten på hjemmesiden eller ved at skrive til Lene på e-mail: lene@lenezinck.dk 

 
Til mødet vil der være fællesspisning. 

 
Der er mange måder at støtte arbejdet i gruppen på. En af dem er at møde op til det årlige grupperådsmøde. Det er 
her vigtige beslutninger om gruppen finder sted, og det er her der vælges en bestyrelse. Samtidig er der mulighed for 
at lære gruppens nuværende bestyrelse, gruppens ledere og andre spejderforældre at kende. 

 
Dagsorden: 
1. Velkomst. 

2. Valg af dirigent og referent, og konstatering om grupperådsmødet er lovligt indkaldt. 

3. Beretning fra Bestyrelsen (Formand) og ledergruppen (Gruppelederne). 

4. Fremlæggelse af årsregnskab og status for 2022 til godkendelse (kassereren). 

5. Behandling af indkomne forslag (Forslag indleveres skriftligt til formanden senest 15/3-2023). 

a. Kontingent for ledere uden grentilknytning 

b. Korsør Søs fremtid 

c. Søklanens fremtid 

d. Planer for skonnerten 

6. Forelæggelse af planer for indeværende år (gruppelederne). 

7. Godkendelse af budget 2024 og fastsættelse af kontingent (kassereren). 

8. Valg af bestyrelsesmedlemmer (gælder for toårig periode). 

a. Formand: Lene Zinck (Genopstiller ikke - forslag til ny kandidat: Jens J. Moosdorf). 

b. Gruppeleder: Charlotte Warming (Genopstiller ikke - Christina fortsætter stadig som Gruppeleder). 

c. Kasserer: Anne Brogaard (Genopstiller ikke). 

d. Forælder i bestyrelsen (ingen repræsentanter i øjeblikket). 

e. Leder i bestyrelsen: Flok og trop leder Rasmus Nielsen (På valg – modtager genvalg). 

f. Leder i bestyrelsen: Klanleder Niels Zinck (Stopper i gruppen – genopstiller ikke). 

g. Ung i bestyrelsen: Lærke M. M. Zinck (Stopper i gruppen – genopstiller ikke). 

h. Søkyndig i bestyrelsen: Kurt Larsen (På valg – modtager genvalg). 

9. Valg af revisor og revisorsuppleant (gælder for etårig periode).  

10. Valg af to stemmeberettigede til korpsrådet (gælder for etårig periode). 

11. Valg af 5 stemmeberettigede til divisionsrådet (gælder for etårig periode). 

12. Eventuelt. 

 

Efter mødet samles den nye bestyrelse kort, for at underskrive diverse papirer.  

 
Vel mødt. 
Venlig hilsen Lene Zinck 
Formand Korsør Sø 
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