
 Velkommen til grupperådsmøde i 1. Kokkedal 2021 

 

Kære forældre, ledere og spejdere over 15 år i 1. Kokkedal 

Det er tid til det årlige grupperådsmøde i 1. Kokkedal og det bliver på en anden måde 

end vi tidligere har holdt grupperådsmøde på. Denne gang bliver grupperådsmødet 

holdt virtuelt på Webex den 8. april, kl. 19.00. I bedes logge på i god tid senest kl. 

18.55, så vi ved, at alle der ønsker at deltage er logget på kl. 19.00. 

Grupperådsmødet bliver holdt primært med de obligatoriske punkter på dagsordenen. 

Til gengæld vil bestyrelsen afholde sommergrill til juni, hvis Corona tillader det, hvor 

ledere og spejdere vil få mulighed for at fortælle om spejderarbejdet. 

For at tilgå grupperådsmødet, skal I bruge linket sidst i denne invitation. 

Desuden bedes I tilmelde jer på gruppens hjemmeside, så vi har en fornemmelse af 

hvor mange der deltager. 

https://www.1kokkedal.dk/begivenhed/grupperaadsmoede-online 

Vedhæftet: 

• Årets beretning 

• Årsregnskab 2020 

• Denne invitation 

 

Dagsorden: 

1. Valg af dirigent og referent 

2. Årsregnskab for 2020 til godkendelse v. kassereren 

3. Beretning er udsendt. Ledergruppen beretter kortfattet om det fremtidige   

spejderarbejde i grenene. 

4. Behandling af indkomne forslag. Disse skal fremsendes til formanden senest 14 

dage før mødet. 

5. Vedtagelse af budget for 2021, herunder fastsættelse af kontingent v. kassereren 

6. Fastsættelse af antallet af bestyrelsesmedlemmer 

7. Valg til bestyrelsen af: 

Forældre 

https://www.1kokkedal.dk/begivenhed/grupperaadsmoede-online


Unge  

Ledere, herunder mindst en gruppeleder 

 

8. Valg af gruppens to repræsentanter til Korpsrådet 

9. Valg af gruppens fem repræsentanter til divisionsrådet 

10. Valg af revisor og en revisorsuppleant 

11. Eventuelt  

 

 

Valg til bestyrelsen 

På grupperådsmødet skal der vælges en række forældre til bestyrelsen. Har du lyst til 

at stille op og høre nærmere, så kontakt Lars på formand@1kokkedal.dk. 

 

Forslag til kontingent for 2021 og 2022 

Kontingentet udgør for mikro, mini, junior og tropsspejdere 1.600 kr. pr. år. For 

klanen er kontingentet 800 kr. pr. år. Kontingentet for aktive ledere er 75 kr. pr. år. 

Øvrige medlemmer af 1.Kokkedal betaler 400 kr. pr. år. 

Bestyrelsen forslår at kontingentet for 2021 og 2022 forbliver uændret. 

 

Hvis du har problemer med at tilgå mødet, send en SMS eller ting til Thomas 

Hornstrup på 53801727 

 

-- Følgende tekst må ikke slettes eller ændres. --  

   

Thomas Hornstrup inviterer dig til et Webex-møde i personligt lokale. 
 

  
 

 

Deltag i møde 

 

 

 

   

Flere måder at deltage på: 
 

   

 

https://codandeha.webex.com/join/th


 

Deltag via mødelink 
 

https://codandeha.webex.com/join/th 

 

   

Deltag via mødenummer 
 

Mødenummer (adgangskode): 955 569 892 
 

  
 

Tryk for at deltage fra en mobilenhed (kun mødedeltagere)  
+45-32-727723,,955569892## Denmark Toll  
+46-8-5051-3563,,955569892## Sweden Toll  
 
Deltag via telefon  
+45-32-727723 Denmark Toll  
+46-8-5051-3563 Sweden Toll  
Adgangskode: 955 569 892  
Globale indgående opkaldsnumre   
  
Deltag via videokonferencesystem eller -applikation  
Ring til th@codandeha.webex.com  
Du kan også ringe til 62.109.219.4 og indtaste dit mødenummer.  
Hvis du er værten, kan du også indtaste din værtspinkode i dit videokonferencesystem eller din 

videokonferenceapplikation, for at starte mødet.  

   

Har du brug for hjælp? Gå til https://help.webex.com 
 

 

https://codandeha.webex.com/join/th
tel:%2B45-32-727723,,*01*955569892%23%23*01*
tel:%2B46-8-5051-3563,,*01*955569892%23%23*01*
https://codandeha.webex.com/cmp3300/webcomponents/widget/globalcallin/globalcallin.do?siteurl=codandeha-da&serviceType=MC&ED=852182722&tollFree=0
https://help.webex.com/

