1. Valg af dirigent og referent
Morten Bruun blev valgt som dirigent, og Mai Thode valgt som referent.
Morten Bruun konstaterede, at grupperådsmødet er indkaldt en dag for sent jævnfør korpsets
vedtægter. Grupperådet stemmer for, at Grupperådet kan gennemføres.
2. Beretning fra bestyrelse, gruppeledelse og grenene 2020
Gruppeleder Morten Bruun har udsendt årets beretning. Morten Bruun supplerede kort mundtligt.
(Se dagsordensmateriale til mødet).
Beretningen blev godkendt.
3. Regnskab 2020
Kasserer Jacob Eiler fremlagde de vigtigste punkter fra regnskabet 2020.
● Suverænt juletræssalg
● Fondstilskud fra Tryg
● Overskuddet skyldes primært salg af juletræ samt lidt færre spejderaktiviteter.
● Overskud på 51.776 kr.
Regnskabet blev godkendt.
4. Behandling af indkomne forslag
Ingen indkomne forslag.
5. Væsentlige beslutninger om gruppen: Budget 2021 og kontingent
Kasserer Jacob Eiler gennemgik de væsentligste budgetposter:
● Flere udgifter på spejderaktiviteter, ture og lejre (Sølandslejren 2021).
● Flere udgifter på både, fx. en ny svendborgjolle.

● Vedligeholdelse af trailer
Budgettet blev vedtaget.
Kontingentet er fortsat uændret.
6. Udviklingsplaner 2020-2022
Udviklingsplanens fokuspunkter:
● Oplevelser som skaber fællesskaber på tværs
● En fremtidssikret økonomi
● Kommunikation og branding
● Flere ledere og udvikling af ledere
Udviklingsplanen for 2020-2022 blev godkendt i 2020.
7. Valg til bestyrelsen
7.a Fastsættelse af bestyrelsesmedlemmer
Bestyrelsen stiller forslag om at bestyrelsen i alt består af 10 medlemmer.
Forslaget blev godkendt.
7.b Valg til bestyrelsen
Følgende blev valgt til bestyrelsen for Havets Helte:
●
●
●
●
●

Formand: Susanne Thielscher. Valget er gældende for 2 år.
Forælder: Randi Munk. Valget er gældende for 2 år.
Ung i bestyrelsen: Linus Bruun Knudsen. Valget er gældende for 2 år.
Søkyndigt medlem: Martin Meilandt Nielsen. Valget er gældende for 1 år.
Civilt medlem: Mai Thode. Valget er gældende for 1 år.

Bestyrelsen blev godkendt.
8. Valg af repræsentanter til Korpsrådet og Divisionsrådet
Linus Bruun Knudsen, ung i bestyrelsen og Martin Henriksen, gruppeleder blev valgt til Korpsrådet.
Morten Bruun, Gruppeleder Martin Henriksen, Gruppeleder Cecilie Henriksen, leder, Susanne Thielscher,
formand Jacob Eiler, kasserer blev valgt til Divisionsrådet.
9. Valg af revisor og evt. en revisorsuppleant
Hanne Fritzen blev valgt som revisor.
10. Evt.
● Spørgsmål til Sølandslejr 2021 om, hvor realistisk det kommer til at blive gennemført. Cecilie som
sidder i ledelsesgruppen fortalte kort, at på nuværende tidspunkt ser det ud til, at Sølandslejren
bliver gennemført under gældende Covid-19’s retningslinjer.

Til sidst påpegede dirigenten, at der skal fastsættes en dato for det førstkommende
bestyrelsesmøde, hvilket bestyrelsen kunne berette allerede var fastlagt.
Næste bestyrelsesmøde er onsdag den 21. april kl. 19.00.
Således opfattet af Mai Thode
København, onsdag den 24. marts 2021

___________________
Morten Bruun
Dirigent
___________________
Susanne Thielscher
Formand

