
Børne- og Ungdomsorganisationernes
Samråd i Skanderborg Kommune

Medlemsgrupperne indbydes hermed til det årlige repræsentantskabsmøde
i Børne- og Ungdomsorganisationernes Samråd (BUS)

onsdag 30. marts kl. 19.30 hos DDS Skanderborg Spejderne
i deres nye hus på Vester Mølle, Oddervej 80 M, Skanderborg

Hver gruppe/kreds kan deltage med 2 personer, og igen år har vi tilrettelagt programmet med 
særlig vægt på gruppe/kredsledere, formænd og kasserere.

På programmet er:

Præsentation af Spejdernes Lejr 2012
– en kæmpe-sommerlejr, der er åben for alle.

Regnskab for 2010 og kontingent for 2011
 – vi skal muligvis opkræve kontingent i år

Lidt om hvad BUS har lavet i 2010 og aktiviteter i 2011
 – især om tilskudsregler og ændrede tilskudsmuligheder i Skanderborg
    Fra 2012 er der igen lagt op til besparelser.

Bl.a. er der forslag om at droppe materialetilskuddet og overføre pengene til 
træner/leder kurser. Det vil betyde at kursustilskuddet vil stige fra de nuværende 
40% til næsten det dobbelte, og at vi selv skal betale alt materiel.
Hvilket input har vores organisationer til dette ?

Forslag om ændring af vedtægterne, så teksten ”Repræsentantskabet mødes hvert år i marts 
måned ” ændres til ”... hvert år i marts eller april måned”.

Der afholdes valg iflg. vedtægterne. Kandidater kan opstilles på mødet. Der er en ledig plads 
i bestyrelsen og en ledig suppleant plads. Vi ser gerne at bestyrelsen er sammensat af  
repræsentanter fra alle korps.

Der er tre bestyrelsesmedlemmer på valg, der alle genopstiller:
Jan Løvheim (DDS, Ry),
Kjeld Krabsen (DDS, Skanderborg)
Peter Jeppesen (FDF, Hørning) (medlem af Folkeoplysningsudvalget for BUS)

samt suppleanteren 
Ulla Vestergaard (DDS, Hørning)

Medlemmer af bestyrelsen, der ikke er på valg: 
Hans Lindemann (DUI, Galten) (medlem af Folkeoplysningsudvalget for BUS)

samt suppleanten
Ole Taankvist (DDS, Skanderborg)

(Vores medlemmer af Folkeoplysningsudvalget er jvf vedtægterne 
fødte medlemmer af BUS' bestyrelse)

Vel mødt til et godt og hyggeligt møde onsdag 30. april.
 

Vester Mølle på Oddervej 


