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1. Valg af dirigent 

a. Rene, valgt 

2. Godkendelse af generalforsamlingens lovlighed 

a. Godkendt 

3. Formandens beretning. 

a. Jf. tradition så giver foreningen en øl 

b. Træf i Svorgslev 

c. Træf i Norge, flest danskere 

d. Lokale ture fra Team Flemming 

e. Lukke bakken 

f. Bestyrelses møde om vinteren, div korpslejer, Blå sommer 

kunne vi ikke komme med på! 

g. Åbne bakken 

h. Brug forum på scoutriders.dk 

i. Landslejr i Norge 

4. Godkendelse af beretning. 

a. Godkendt 

5. Fremlæggelse af regnskab til godkendelse. 

a. Godkendt 

6. Næste års arrangementer debatteres. 

a. Korpslejr, kombineret med familielejeren, med MC på lejeren 

samt mulighed for at køre ind og ud. 

b. Landstræf + adr på hjemmeside i referat samt på hjemmesiden. 

Info ud på hjemmesiden Lennert + Uffe + Kim 

c. Ringsted aug. Dato skal hentes fra Rune fra Rune. 

d. Landslejr i Norge, se mere på www.landsleir.no 

e. MC Træf i Norge sidste weekend i august 28.-30. 2009 lokalt 

for sandefjord, Trond’s mail ud på hjemmesiden for at 

koordinere danske træf i Norge 

f. Spejder MC-træf på Lolland, Rene, Vibeke, Erik, Rune 

g.  

7. Indkomne lovforslag. 

a. nil 

8. Andre forslag som ønskes vedtaget. 

a. nil 

9. Fastsættelse af næste års kontingent. 

a. 50,- uændret 

10. Valg til bestyrelsen. 

http://www.landsleir.no/
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a. Lennert, ok 

b. Svend, ok 

c. Tina, ok 

d. Suppleant - Pia, ok 

e. Tim 

11. Valg af 2 revisorer. 

a. Torben G, Ok 

b. Berit nej 

c. Inge-Lie er valgt. 

12. Eventuelt. (Her kan ytres men ikke vedtages) 

a. Forskellige farver på T-shirt 

b. T-shirt uden årstal og sted, bare en generel t-shirt 

c. Sted på forum til gode ideer til næste års træf. 
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