Årgang 2020

Indkaldelse til Generalforsamling
Forældremøde for hele familien

Tirsdag d. 25. februar kl. 17.15 – 20.00
Kom om høre hvad der er sket i året der er gået, samt hvilke planer der er for det kommende år.
Vi starter aftenen med fællesspisning, hvor alle tager en ret mad med til fællesbuffet.
SNYD ikke dig selv for muligheden til at få indblik og indflydelse på dit barns fritid.

Ugens spejdermøder er henlagt til tirsdagens gruppemøde.
Børnene skal denne aften ledsages af deres forældre.
Kan de ikke det, må de holde fri denne aften.
Kl. 17.15

Spisning i Menighedssalen.
Alle tager en ret med til fælles buffet. Spejderne sørger for vand og saftevand

Kl. 18 00

Generalforsamling i salen for forældre og medlemmer over 15 år
Se dagsorden på side 2
Der serveres kaffe/ the og kage under mødet
Der vil være indendørs aktiviteter for spejderne og deres søskende

Kl. 19.00

Enhedsmøder for de voksne
Forældremøde i bæverenheden, ulveenheden, junior/trop enheden og seniore
(Junior/trop enheden information om Sommerlejren til Kandersteg)

Kl. 19.30

Farvel og tak for i aften

GRUPPEMØDE AFBUD/TILMELDING
SENEST D. 20. FEBRUAR 2020
Kan ske via vores hjemmeside, eller dette link Afbud/Tilmelding til
gruppemødet.

www.engmose-gruppe.dk

Side 1

Tirsdag 25. februar 2020 kl. 18.00 – 19.00
KFUM-Spejderne, Engmose Gruppe
Dagsorden
1.

Valg af ordstyrer og referent.

2.

Formandsberetning (v Grupperådsformand Britt Simonsen)

3.

Gruppelederens beretning (v Gruppeleder Lotte Poulsen)

4.

Regnskabsberetning (v Kasserer Helle Larsen).

5.

Indkomne forslag, om gruppens fremtidige arbejde og planer for udvikling og
vækst

6.

Valg til Grupperådet.
Eksisterende medlemmer på valg: Lars Wollesen, Helle Larsen, Maria Hansen, Lars
Nielsen,
Eksisterende medlemmer der ikke ønsker genvalg: Rita Hansen og Marianne Sunke
Eksisterende medlemmer ikke på valg: Britt Simonsen, Janni Frank, Birgit Bonde,
Gudrid Mikkelsen

7.

Valg af revisorer.
Forslag: Elisabeth Eriksen og Ernst Brandstrup

8.

Valg af revisorsuppleanter.
Forslag:

9.

Orientering fra Bagmandspatruljen, Gruppens støtteforening

10. Evt.

www.engmose-gruppe.dk
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