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Referat af generalforsamling i De grønne pigespejdere. Islev Gruppe 
Mandag d. 21. juni 2021 kl. 18.30-19.00 

 
Dagsorden til generalforsamling i De grønne Pigespejdere i Islev Gruppe d. 21/6-2021. 
 
Pkt.1 Valg af dirigent 
Pkt.2 Formandens beretning 
Pkt.3 Godkendelse af årsregnskab 
Pkt.4 Valg af forældrerepræsentanter for medlemmer 
          Allan Kjær og Rikke Stensdal og Jon Poulsen er på valg og ønsker ikke genvalg 
          Suppleant Ricky Sander er på valg 
Pkt.5 Indkomne forslag 
Pkt.6 Drøftelse af gruppens arbejde for den kommende periode 
Pkt.7 Valg af revisor 
Pkt.8 Evt. 
Dagsorden: 
 
Ad 1. Valg af dirigent 

Lisa Svensson (Gruppeleder)  
Ad 2. Formandens beretning 

Mange roser for håndteringen af Corona. Brug af virtuelle spejdermøder var en god måde at mødes 
på, da vi ikke kunne andet. Tilbagegang i medlemstal. 
Se også Formanden beretning. Generalforsamling - Islev (pigespejder.dk) 

  
Ad 3. Godkendelse af regnskab 

Økonomien er bæredygtig.  
Regnskabet er godkendt. 
Til agitation kan nye piger få en længere prøvetid og vi giver et tørklæde med påsyet Islev mærke. 

  
Ad 4. Valg af repræsentanter for medlemmer jf.§ 4 (forældrerepræsentanter) 

Og eventuelle andre interesserede til gruppebestyrelsen. 
 Valgt blev:  

Camilla Klitgård – mor til Amanda 
Louise Køhn – mor til My 

 
Ad 5. Indkomne forslag 
 Ingen indkomne forslag 
   
Ad 6. Drøftelse af gruppens arbejde for den kommende periode 

Der har lige været delegeretmøde, hvor vi ikke var i stand til at komme og referatet er ikke udkommet 
endnu.  
Vi ville have taget på smuttelandsdelslejr, men det er blevet aflyst, Vi tænker på en tur i Knasten til 
efteråret. 
Agitation (medlemskampagne) d. 23/8-2021 – På flammefærd med Gnisterne.  
Reklamering af Agitation – omdeling i postkasse, avisen, facebook, instagram. Det bliver kl. 17.00-
20.30 og synliggørelse af, at der er noget at spise. Kan man også bruge Islev Have til agitation – Louise 
spørger. Kalender - Islev (pigespejder.dk) 
Sjov lørdag i Rødovrehallen 9/10-2021 
Julemarked 20-21 november 2021. Vi står for tombolabod, som kan bruge nogle håndgjorte ting. 
Torsdag bruges til opstilling. Der er brug for piger og forældre til at sælge i tombolaen, restauranten, 
julestuen og lotterierne og til at lave lagkage/kager til restauranten. Julestuen sælger hjemmelavede 
marmelader og håndgjorte ting. Vi har meget brug for at piger forældre står i boderne. 
Julemarked - Islev (pigespejder.dk) 
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Ad 7. Valg af revisor 
 Alice Lergren er valgt 
  
Ad 8. Evt  
 Intet 
 
 

Links til hjemmeside og Facebook 
 
Islev gruppes hjemmeside www.pigespejder.dk/islev    
Islev gruppes facebookgruppe www.facebook.com/groups/474161112716186 
Korpsets hjemmeside www.pigespejder.dk 
Korpsets facebookgruppe www.facebook.com/pigespejder/?fref=ts 
 


