BUS Rudersdal
Referat general forsamling BUS Rudersdal 8. marts 2017
Afholdt hos DDS 1. Birkerød
Til stede: Lise og Niels, KFUM spejderne Vedbæk-Nærum – Lars og Olav, DDS 1. Birkerød - Birthe, Sct.
Georgs Gildet Birkerød - Poul Henrik, DDS 2. Birkerød – Carl, KFUM spejderne Bistrup - Peter, DDS
Birkegruppen - Jens, FDF Birkerød
Ikke stede med eller uden afbud:
FDF Gl. Holte-Vedbæk
DDS 1. Holte gruppe
DDS Trørødspejderne
DDS Frederikslund Gruppe
SDA-spejderne Nærum
Rudersdal-Spejdernes Kanoklub
1.a Dirigent: Lars Nissen
Konstaterede, at generalforsamling var lovligt indvarslet med på mail 1. feb. 2017 4 ugers
varsel
1.b. referent: Jens

2. Beretning

ved formanden, Poul-Henrik Appelqvist. Afholdt 2 møder primært omkring uddeling af
ungdomslederprisen. Godt arrangement i 2016 med god tilslutning ved uddeling af prisen
til Lene Friis i oktober.
DDS Geels gruppe er udmeldt af BUS Rudersdal ved udgangen af 2016, hvor de overgår til
Lyngby-Taarbæk Kommune, hvor de faktisk er beliggende og primært har medlemmer
derfra. Det er af historiske årsager, at de har været knyttet til Søllerød (inden
kommunesamlægningen).
Formanden meddelte, at han ønsker at stoppe, både som formand og vores repræsentant i
FOU i forbindelse med valg af nyt FOU efter kommunalvalget i nov. i år.
Hvad er vores opgaver? Kun administrativt eller lederuddannelse og aktiviteter?
Mest talt for administrativt og vigtigt at grupper/kredse informerer formand/medlem af
FOU om ansøgninger aht. at kunne støtte gruppe/kreds ved ansøgning, især hvis specielle
forhold ved en ansøgning.
Enighed om at BUS’ opgave er administrative opgaver gruppe/kreds i relationer til FOU.
Afventer fortsat tilskud fra kommunen til planlægning af Spejderlejr 2017. Formanden
rykker på ny.
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Spejdernes Lejr 2017: Gang i planlægningen, men mangler pressekoordinator.
Facebookgruppe: Rudersdal, spejderneslejr2017
Taget til efterretningen af forsamlingen.
3. Forslag vedtægtsændringer § 6, stk. 1
Nuværende tekst: Ordinær generalforsamling afholdes en gang hvert kalenderår indenfor
perioden januar – februar måned.
Dette foreslås ændret til:
Ordinær generalforsamling afholdes en gang hvert kalenderår indenfor perioden marts - april
måned.
Forslaget vedtaget af alle fremmødte.

4. Beretning fra Samrådets rep. i FOU, Poul-Henrik Appelqvist.
Effektive møder hver ca. 6. uge. Kommer meget omkring i fritidsforhold for foreninger. Vi har
stor velvillighed. Behandler alt om kultur- og fritidstilbud.
Desværre falder vores medlemstilskud med 10 kr. pr. år fra 2017. Lokaletilskud uændret.
Ved større renovering af hytte skal enheden have en vis kapital.
Opfordring til at få foretaget en tilstandsrapport af hytte.
Nedsat arbejdsgruppen vedr. udvikling af spejdergrundene ved Hestkøbgård til gavn for
spejder og børn/unge. Første møde er programsat.
Taget til efterretning af forsamlingen.

5. Beretning om egne og kommunalt ejendomme ejede fælleshytter og kanoer.
RUSK – Rudersdal Spejder
Intet at referere

6. Kassererens beretning
Regnskabet forelagt af kasserer, Jens Larsen.
Godkendt enstemmigt godkendt.
Kontingent 200 kr. begrundet af udgifter vedr. planlægning af spejder2017.
Budget enstemmigt godkendt.

7. Valg af formand frem til kommunalvalget:
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Poul-Henrik Appelqvist valgt enstemmigt

8. Valg af revisor og revisorsupplement.
Jens Gade Jørgensen, FDF genvalgt som revisor.
Peter Ravn, DDS Birkegruppen valgt som revisorsuppleant.

9. Diskussion og evt. beslutning om fælles aktiviteter i indeværende år.
Intet udover Spejdernes Lejr 2017 i Sønderborg.
Arbejdsgruppe ved Poul-Henrik A. og Jens L. om oplæg til et arbejdsmøde primært for
kasserer og formand og gruppe-/kredsledere.

10. Evt.
Intet – dog helt udenfor ”luftet” problem med medlems- og regnskabssystem for KFUMspejderne og DDS (samme grundsystem for begge korps).

Generalforsamlingen sluttet kl. 21.00
For referatet Jens Larsen/udkast 13. marts 2017
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