Referat fra Rådsmøde i 1. Ry Gruppe, 6. marts 2020:

Fællessamling udenfor på Lynghoved
Opdeling i tre grupper og besøg på tre poster med gennemgang af:





Indkaldelse til rådsmøde er rettidigt udsendt.
Beretning fra formanden/bestyrelsen og ledergruppen. Godkendt.
Årsregnskab for det foregående år 2019 og Budget 2020 til

godkendelse. Godkendt.

1. Ry Gruppes udviklingsplan 2020-2025 med hovedindsatsområder for
indeværende og kommende år. Godkendt.
Dette skete samtidig med, at der blev serveret pizza og diverse
drikkevarer.
Herefter blev det formelle Grupperådsmøde afviklet, med nedenstående
punkter:



Valg af dirigent (Jan Løvheim) og referant (Rikke Bjørn Jensen).
Behandling af indkomne forslag inkl. Årsberetning og udviklingsplan.
Der er ønske om:

 at børnekorpsrådsmødevideoen vises til divisionsrådsmødet.
 Korpsrådsmøder lægges i kalenderen.
 Udsendelse af referat fra bestyrelsesmøder til lederne og lægges på
hjemmesiden.
Der var v. Nanna en liste hvor man kunnen skrive sig på, til hjælp med
loppeafhentning på genbrugsstationen m.m. Det er altid muligt, at kontakte
en leder eller et bestyrelsesmedlem, hvis man har lyst til at hjælpe til ved
aktiviteter m.m.



Vedtagelse af regnskab for det forgangne år og budget for indeværende
år, herunder fastsættelse af medlemskontingent fastsættelse af antallet af
bestyrelsesmedlemmer.
Indkomne forslag: Kontingenthævelse: fra 1.000 kr. pr. år, til 1.200 kr. pr. år.
Således der opkræves 600 kr. pr. halve år. Startende pr. 1/7-20. Dette blev
enstemmigt vedtaget.



Valg til bestyrelsen af:

1.
2.

Formand (nuværende stiller op og ønsker genvalg) Nanna genvalgt
Forældre (2 nuværende forældrebestyrelsesmedlemmer stiller op og
ønsker genvalg. En enkelt ønsker ikke genvalg) Der ønskes, at en forælder
opstiller, helst en Myre- eller Skovmusforælder.
Michael gik ud af bestyrelsen, Anne og Rikke blev, der var desværre ikke nogle
nye der ønskede at stille op. Maria vil gerne blive som suppleant.

3.
4.
5.
6.

Unge. Her husker jeg ikke navnene, beklager.
Suppleanter. Maria fortsætter som suppleant.
valg af gruppens to medlemmer af Korpsrådet. Steffen og Lotte.
valg af gruppens fem medlemmer af Divisionsrådet. Leon, Lotte,
Steffen, Nanna og Jakob.
7.
valg af revisor og evt. en revisorsuppleant. Genvalg til begge


Eventuelt. Se i tidligere punkter.
Gitte oplyser om, at der d. 26/3 er fællesrådsmøde i Hadsten,
gruppeledelseskonference på ungdomsøen 6. + 7. juni (forventer ca. 200
deltagere)
Michael modtager gratis gavekort til medlemskab af FRYS

