
 

 

 

 

Tanker og 

fordybelse 

 

 

 
I inviteres til tænkedag og 

Grupperådsmøde 

Søndag den 24. februar kl. 10-14. 

AskovSpejder vil sætte jeres tanker i 

gang og så har vi fordybet os i 2018 og 

vil berette her om.



Tankerne skal gå til. 

Tænkedag den 22. februar er den dag, 

hvor Baden-Powell og Lady-Baden-Powell 

som startede spejderbevægelsen i 1907, 

havde fødselsdag, i stedet for, at fejre 

deres fødselsdag, ville de hellere, at man 

tænkte på andre i verden, der var mere 

trængte end dem, så deraf navnet 

”tænkedag”. 

Ved AskovSpejder fejrer vi det, søndag 

den 24. februar, med aktiviteter som får os 

til, at tænke på hvor godt vi har det, 

modsat nogen andre i verden omkring os. 

Vi har forældrene med til aktiviteter om 
formiddagen, efter vi har fået fælles 
frokost, og mens forældrene er til møde, 
vil spejderne afslutte med en ceremoni, 
hvor det er tradition, for at vi samler lidt 
penge ind, som går til humanitært 
spejderarbejde rundt om i verdenen. 
Til ceremonien giver hver især, 2 kr. pr. 
påbegyndt spejder år, vi har været 
spejder. 
(eks. er du begyndt til spejder august 
2016, er du i gang med dit 3. år og du 
giver så 6 kr.) 
 

Spejder hilsen lederne.



2 i 1 
Kom og mærk og hør, hvad dit 

barn laver til spejder. 

Støt op om dit barn og AskovSpejder ved 

din deltagelse. 

Din deltagelse i det årlige 

grupperådsmøde har stor betydning for os 

ved AskovSpejder, større end du måske 

tror. Vi vil gerne give dig et godt indblik i 

hvad vi laver, og vi vil gerne høre hvis du 

har ønsker. Det giver tryghed og 

fællesskab i spejderaktiviteterne når vi 

mødes engang imellem 

Opbakningen til spejder aktiviteter hvor 

forældre er inviterede, har også stor 

betydning for dit barn og fællesskabet i 

AskovSpejder 

Så håber I kan sætte tid af til 
grupperådsmøde/tænkedag.



Grupperådsmøde 2019 
(Generalforsamling) 
Søndag den 24. februar 2019 kl. 12.30 i 

spejderhuset på Ø.Skibelundvej 15 i 

Askov. 

Mødet er i forbindelse med tænkedag som 

starter kl. 10.00. 

Grupperådet er gruppens øverste 

myndighed. Det består af aktive 

medlemmer, der er fyldt 15 år, forældre til 

medlemmer under 15 år samt bestyrelsen. 

Det er grupperådet, der fastlægger de 

overordnede rammer for jeres børns 

spejderliv. 

Så gå til mødet, og gør din indflydelse 

gældende. 



Dagsorden for grupperådsmødet 

1. Valg af dirigent og referent 

2. Beretning fra bestyrelse og ledergruppe 

3. Fremlæggelse af årsregnskabet. 

4. Behandling af indkomne forslag. 

Forslag skal være formanden i hænde 

senest den 10.2.2019 

5. Fremlæggelse af planer for 2019 

6. Fremlæggelse af budget for 2019 - 

fastsættelse af medlemskontingent. 

7. Valg af bestyrelse, Korpsråd, 

Divisionsråd, formand, kasserer, 

revisor og suppleanter. 

8. Eventuelt. 

Det reviderede regnskab samt bilag 

udsendes på mail før mødet. 

Vel mødt til alle 

Christian Ballisager, Bestyrelsesformand, 

formand.askovspejder@gmail.com 

 

 

Askov 3. februar 2019

mailto:formand.askovspejder@gmail.com


Af hensyn til det praktiske, vil vi gerne 
bede om en tilbagemelding om jeres 
deltagelse, det sker ved at gå på 
www.AskovSpejder.dk 
 
 
Aktiviteter forgår uden dørs ved spejder 
huset, mødet indendørs. 
 
 
Der vil blive serveret frokost efter 
aktiviteterne inden mødet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Husk 2 kr. pr. påbegyndt spejderår 
 
 
 

PS: denne besked er også sendt ud på 

mail, skulle I ikke have modtaget en mail 

med dette vil vi bede jer sende en besked 

her om til Bo på 

bo.askovspejder@gmail.com så vi kan få 

rettet mail listen til. 

http://www.askovspejder.dk/
mailto:bo.askovspejder@gmail.com

