JAMEN HVORFOR.......?
Ja, det kan man jo godt spørge sig selv om. Men det er
faktisk meget vigtigt, at I som forældre bakker op om
gruppemødet - ja om gruppen I det hele taget.
Ved at komme til gruppemødet viser I at:
 I bakker op om det jeres børn laver I fritiden
 I bakker op om de frivillige lederes arbejde
 I bakker op om gruppens arbejde

Gruppemøde
og
Fastelavn

Det får du ud af at komme op til gruppemødet:
 Se dine børn i aktion sammen med deres
spejderkammerater
 Møde lederne for dine børn
 Møde dem som styrer gruppen
 Påvirke arbejdsmetoden
 En hyggelig eftermiddag

Og så er det gratis...............

Søndag 26. februar kl. 14.00
KFUM-spejderne Sønderborg Gruppe

Program
14.00 Indledning
14.15 Forældre: Gruppemøde
Spejdere: Vi slår katten af tønden
15.30 Fastelavnsboller, varm kakao og kaffe
16.00 Afslutning
16.15 Tak for i dag
Minimale ændringer kan forekomme.

Dagsorden for Gruppemøde:
Ifølge korpsets vedtægter skal der afholdes et Gruppemøde hvert år.
Gruppemødets dagsorden er:
1
2
3
4
5
6
7

Valg af dirigent.
Aflæggelse af beretning fra GF og GL.
Godkendelse af regnskab
Forhandling om gruppens arbejde fremover
Valg af medlemmer til Grupperådet
Valg af revisor
Eventuelt.

Hej Spejdere og forældre!
Det er en udsøgt fornøjelse at kunne indbyde spejdere, søskende og
forældre til årets Gruppemøde for Sønderborg Gruppe.
Eftermiddagen vil, for forældrenes vedkommende først byde på selve
gruppemødet, og for spejderne og deres søskende vil der blive udendørs
tøndeslagning, så husk varmt tøj og udklædning. Der er præmie til årets
bedst udklædte!
Derefter skal vi have fastelavnsboller kage og varm kakao og kaffe.
Arrangementet finder
sted i Spejderhuset på
Kærvej.
På gensyn !
KFUM-spejderne,
Sønderborg Gruppe

_________________________________________________________

Tilmelding
Spejderens navn: _________________ Enhed: __________
Antal børn: __________

Antal voksne: __________

Vi vil gerne bage ________ stk. fastelavnsboller
Afleveres til din leder senest hurtigst muligt.

