D E T

D A N S K E

S P E J D E R K O R P S

Mandag den 26.februar 2018
Alle foreninger skal jo have en generalforsamling og det gælder også hos os. Vi gider
dog ikke et kedeligt bla. bla. bla. møde, så vi prøver at gøre det til et hyggeligt
arrangement, hvor vi kan få talt med hinanden, og så vil vi meget gerne fortælle jer
forældre, hvad det der spejderi er for noget.
Når vi har spist, så skal spejdere og søskende lege nogle lege, mens forældre og ledere gennemgår
den officielle dagsorden.
Program
Spejderåret 2017 og
Vi starter med
2018
spisning kl. 18.00.
Til mødet vil vi både
Bagefter er der
fortælle om
grupperådsmøde.
spejderarbejdet i
Vi forventer at
2017 og planerne for
være færdige kl.
2018.
ca. 20.30

Valg og dagsorden
På www.hongspejderne.dk/grm
finder I en oversigt over
dagsorden med forklaring til den
officielle del af mødet og
oversigt over valg.

Hygge og spisning
Dato: Mandag den 26. februar
Tid: 18.00 (færdig 20.30)
Sted: Vores spejderhytte Møllevej 38A
Gruppen sørger for mad og lidt drikkelse

Service
Vi har service og
opvaskemaskine i
hytten, så det
behøver I ikke
medbringe.

Tilmelding: senest fredag den 16/2
Aflever sedlen til en leder, sms, mail

Vi håber, I vil være med til at bakke op om gruppens arbejde
ved at deltage i vores grupperådsmøde.
Det er en god måde at lære hinanden at kende på samtidig med,
at vi bakker op om lederne og deres arbejde med børnene.

Spørgsmål eller tilmelding kan ske til:
Mads Bidstrup, Drosselvej 12,
26 55 10 72, mads.bidstrup@gmail.com
eller på www.hongspejderne.dk/grm

På gruppens vegne Mads Bidstrup, gruppeleder
--------------------------------------------------------Tilmelding til grupperådsmøde 2018 (afleveres til en leder eller I kan udfylde på hjemmesiden)
Spejderens navn: ___________________
Vi kommer: ____ voksne og ____ børn/søskende
Vi kommer desværre ikke: __
Billederne er fra årets
sommerlejr Spejdernes Lejr
2017

