
Referat af grupperådsmøde hos Sortebrødrene, Kong Knud Division, Det Danske 
Spejderkorps den 26. februar 2020 
 
18 fremmødt, herunder Andrea/Django som repræsentant for Kong Knud Division 
 
a. Valg af dirigent Finn Boysen og referent Nana Nyhuus 
Finn Boysen konstaterer, at grupperådsmødet er lovligt indkaldt i henhold til DDS vedtægt. 
 
b. Beretning fra bestyrelsen og ledergruppen 
Beretning udsendt med indkaldelsen til grupperådsmødet; beretning godkendt. 
 
c. Fremlæggelse af årsregnskab for det foregående år til godkendelse 
Årsregnskab for 2019 udsendt med indkaldelsen til grupperådsmødet; årsregnskab 2019 
godkendt 
 
d. Behandling af indkomne forslag 
Intet 
 
e. væsentlige beslutninger om gruppens fremtid, herunder: 
1. forelæggelse af gruppens udviklingsplan med hovedindsatsområder for indeværende år 
2. beslutninger i øvrigt om gruppens udvikling, spejderarbejde m.v. 
3. vedtagelse af budget 
 
ad e.1 Udviklingsplan udsendt med indkaldelsen til grupperådsmødet; udviklingsplan 
godkendt 
ad e.2 Intet 
ad e.3 Budget for 2020 omdelt på mødet; budget 2020 godkendt. Budget 2020 vedhæftes 
nærværende referat. 
 
f . Fastsættelse af antallet af bestyrelsesmedlemmer under hensyntagen til § 14.5. 
(Pt. 14 
medlemmer) 
Følgende sammensætning er godkendt: 2 forældrerepræsentanter (1 for 1 år og 1 for 2 
år), 3 lederrepræsentanter, 3 ung i bestyrelsen, gruppeleder, formand og kasserer.  
Ud over dette er hyttemestre for Frederiksminde, Falkebo og Ornebjerg medlem af 
styrelsen, dog uden stemmeret. 
 
g. Valg til bestyrelse 
Valg af kasserer, Jan Christensen opstiller og er valgt. 
Valg af 1 forældrerepræsentant for 2 årig periode. Bo Halle opstiller og er valgt. 
Valg af 1 forældrerepræsentant for 1 årig periode. Lena Haubro bern opstiller og er valgt. 
Valg af 3 repræsentanter blandt lederne. Finn Boysen, Mads Peter Holling-Yttesen og 
Anders Kirkegaard opstiller og er valgt. 
Valg af 3 repræsentanter som ung i styrelsen. Kasper Boysen, Mikkel Andersen og René 
Toppel opstiller og er valgt. 
 
h. Valg af gruppens to repræsentanter til Korpsrådet 



Kasper Boysen og Nana Nyhuus opstiller og er valgt. 
 
i. Valg af gruppens fem repræsentanter til divisionsrådet 
Jes Kristensen, Mads Peter Holling-Yttesen, Anders Kirkegaard, Henrik Andersen og Jan 
Thormose opstiller og er valgt 
 
j. Valg af revisor og en revisorsuppleant. Revisor og revisorsuppleanten vælges for 
en 1-årig periode. 
Nina Aagot Riis genopstiller som revisor og er valgt. Kim Nielsen (netop fratrådt som 
kasserer) er valgt som revisorsuppleant. 
 
k. Beretning fra større arrangementer tilknyttet gruppen, jf. § 50. 
Intet 
 
l. Eventuelt 
Tjikkerlikker og tusind tak til Kim Nielsen for hans store indsats som kasserer for 
Sortebrødrene gennem de seneste 5 år. 

 

Ref. 

Nana Nyhuus 

Referat godkendt Odense den  01.03.2020 

 

Dirigent Finn Boysen 

 

 

Formand Kim Holst  


