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1. Bestyrelsen vælges på 
MBUR Fremtidsdag 

Bestyrelsen skal bestå af 5-7 
medlemmer, valgt blandt gruppens 
medlemmer på MS Generalforsamling. 
Bestyrelsesmedlemmerne vælges for 1 
år. 

Bestyrelsen er en del af 
Gruppestaben. 

2.  Forældrerådet 
vælges blandt 
forældrene til 
medlemmer af MS. 

Forældres rådet vælges på et årligt 
forældremøde, for 2 år. 
Forældre rådet består af mindst 3 
medlemmer. 

En repræsentant for Forældre 
rådet har sæde i Gruppestaben. 

3. Gruppestabens 
medlemmer, udover 
Bestyrelsen, findes 
blandt medlemmerne 
i MS Strandby. 

Gruppestaben laver en 
forretningsorden. 
 Her i præciseres Bestyrelsens, 
Gruppestabens og Forældrerådes 
arbejdsopgaver. 
 

De forskellige grupper bør være 
repræsenteret i Gruppestaben. 
Gruppestaben synliggør sine 
opgaver og medlemmer på; 
www.strandbyspejder.dk 
 

   

Forretningsorden og opgaver 

Bestyrelsen Gruppestaben Forældre rådet 
1. Bestyrelsen konstituerer 

sig med en 
formand/Gruppeleder 
(skal være medlem af 
Metodistkirken i 
Danmark), en 
næstformand, en 
sekretær blandt 
bestyrelsen medlemmer.  
Bestyrelsen kan supplere 
sig med en kasserer. 
 

2. Bestyrelsen mødes efter 
behov. dog 2 gange årlig 
og i forbindelse med 
Generalforsamlingen. 
Møderne indkaldes 1 
uges varsel, med 
vedhæftet dagsorden. 
Formanden indkalder og 
er mødeleder. 
 
Der tages beslutnings 
referat af møderne.  Der 
orienteres altid på 
Gruppestabens møder 

1. Gruppestaben vælger selv en 
mødeleder, som indkalder til 
møderne. Gruppestaben vælger en 
repræsentant til MBUR og en til 
kirkens Menighedsråd. 
 

2. Har ansvaret for det ugentlige 
arbejde i MS Strandby. 
Uddelegeret til aktive leder i Trop 
og Flok. 
 

3. Står for at arrangerer, Sankt Hans 
bål, Afslutning før sommerferien, 
Opstart efter sommerferien, 
Guilandebinding, Julebasar. 
 

4. Diverse lejre og Løb arrangeres af 
spejdernes daglige ledere. 
 

5. Gruppestaben udpeger 
medlemmer til repræsentation i 
diverse råd og udvalg. 
 
 

6. Gruppestaben gennemgår 
Forretningsordnen en gang om 

1. Forældre rådet mødes 
minimum 2 gange årlig og 
aftaler indbyrdes, 
repræsentation i 
Gruppestaben  
 

2. Praktisk medhjælper ved 
lejre og arrangementer. 
 
 

3. Afløser til enkelte møder. 
 

4. Forældre rådet kan 
komme med forslag til nye 
aktiviteter. 

http://www.strandbyspejder.dk/


om bestyrelsens arbejde. 
 

3. Bestyrelsen er ansvarlig 
for regnskab og økonomi. 
Den samlede bestyrelse 
underskriver regnskabet. 
 

4. Bestyrelsen er ansvarlig 
for driften. herunder 
indberetninger(indehold
ende statistik og 
Aktivitets plan til 
Kommune, Menighed og 
Landsforbund). 
 
 

5. Bestyrelsen håndterer 
personsager i 
samarbejde med 
involverede leder. 

  

året. 
 

7. Gruppestaben er ansvarlig for 
leder uddannelse og motivation af 
ledere og gruppens udvikling. 

 

   

MS= Metodistkirkens Spejder.   

MBUR= Metodistkirken Børne 
og Ungdomsråd. 
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