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Referat af Grupperådsmøde i 2. Lyngby Gruppe

Mandag den 21. januar 2002 kl 18:30
i Det Blå, Gedvad 45
Deltagere
Gruppestyrelsen, (Søren, Uffe, Peter, Martin, Ute, Mona, Henrik)
Ledere (Just, Louise, Jacob, Katrine, Mette, Signe) + 6-8 spejder og assistenter
Ca 15 forældre
Annette Kaalund-Jørgensen som repræsentant for Mølleå Division.

1 Valg af dirigent og referent
Jens Christian Larsen blev valgt til dirigent, og Peter Breum til referent.

2 Beretninger fra gruppestyrelse og gruppens ledelse
Beretningerne, der blev udsendt før nytår blev kort gennemgået.
I juniorgrenen har Katrine overtaget ledelsen sammen med Jakob, og Merete Lyager fortsætter som
hjælper ved planlægning og som senior. Alle blev opfordret til at finde lederemner til junior grenen.
Tak for indsatsen som juniorleder, Merete.
I Minigrenen er vi glade for at byde Charlotte Schow, der netop er tiltrådt som assistant,
velkommen.
Søren Bjørn takkede lederne for det store arbejde de gør i gruppen.

3 Fremlæggelse af årsregnskab til godkendelse
Siden regnskabet blev fremsendt i indkaldelsen til grupperådsmødet har vi fået et tilskud på 30000
fra Johannes Foghs fond til arbejderne ved hytterenovering. Disse penge har vi endnu ikke brugt, og
gruppens regnskab viser derfor et overskud på ca 36000. Alligevel er likviditeten omkring nytår
negativ, og kassereren har lagt penge ud indtil de kommunale tilskud for hytteudgifterne i 2001
bliver udbetalt i april-maj 2002. Det endelige og reviderede regnskab er vedlagt.
Det blev foreslået gruppestyrelsen at finde en løsning, f.eks. ved at oprette en kassekredit til at
dække dette likviditetsbehov.
Regnskabet blev godkendt.

4 Behandling af indkomne forslag
Der er ikke indkommet forslag.
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5 Planer for det kommende år.
Spejderarbejdet vil få stort set det sædvanlige omfang.
Gruppestyrelsens arbejde vil være fokuseret omkring fortsat renovering og udbyggelse af
Spejdermarken, herunder træfældning, bålplads, sheltere, nye køkkener m.m. Bo gennemgik
planerne.
Gruppestyrelsen vil have større fokus på at holde gruppens hjemmeside (www.2lyngby.dk) bedre
ajour, bl.a. med en opdateret arrangementskalender.
Annette Kaalund-Jørgensen fra Mølleå Divisions styrelse fortalte at Mølleå Division i 2002 ikke vil
have så store arrangementer som JUBII-01 i 2001; men vil arbejde på styrkelse af samarbejdet med
grupperne i divisionen.

6 Budget
Det foreslåede budget med uændret kontingent og samme aktivitetsniveau som i 2001 blev
vedtaget.
Vi vil forsøge at forbedre gruppens likviditet samtidig med at vi fortsætter udbygningen af
Spejdermarken, ved at søge tilskud fra diverse fonde.
Budgettet blev godkendt.

7 Valg af forældrerepræsentanter til gruppestyrelsen
Søren Bjørn, Martin Jensen og Uffe Ougaard blev genvalgt, og udgør sammen med Ulrik Eiby, Ute
Pørksen, Peter Breum, Annette Vilen, Henrik Møller og Mona Andersen de forældrevalgte
medlemmer af gruppestyrelsen.
Søren Bjørn fortsætter som gruppestyrelsesformand, og Uffe Ougaard som kasserer.

8 Valg af 2 ungdomsrepræsentanter
Mikkel Andreas Christensen og Nanna Molnit Ørum blev valgt.

9 Valg af revisor
Kaj Sørensen blev genvalgt.

10 Eventuelt
Mini- og juniorgrenen underholdt med modeshow (modesjov?) og lejrbål.

Jens Christian Larsen, Dirigent
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1 Beretninger ved grupperådsmødet den 21. januar 2002
1.1

Beretning fra formanden

Det har igen været et år med god aktivitet i gruppen. Spejderne har deltaget i mange spændende
aktiviteter hvoraf de fleste har været arrangeret af vores dygtige lederteam. Medlemstallet er
fastholdt i forhold til det høje niveau fra sidste år og vi kan fortsat tilbyde aktiviteter til alle
aldersgrupper, fra mikro til senior. Der er specielt pres på minigrenen og vi har desværre set os
nødsaget til at indføre venteliste og henvise til andre spejdergrupper i området. Vi har påtaget os en
række nye forpligtigelser i forbindelse med overtagelsen af grund og hytter, men gruppens økonomi
er sund og har endda udviklet sig lidt mere positivt end budgetteret. Mht. spejderarbejdet og
økonomi i øvrigt henvises til beretningerne fra gruppeleder, grenledere og kasserer.
Gruppen har en målsætning om at kunne rekruttere ledere fra egne rækker og vi har stadig et relativt
godt grundlag blandt assistenter, hjælpere og seniorer. Vi har dog i år fået problemer på grund af
ekstraordinær stor afgang af ledere for de yngste grene. Årsagerne er dels familiære og
arbejdsmæssige forhold, men vi glæder os over at de fastholder tilknytningen til gruppen som
hjælpere. Vi har heldigvis fået tilgang af Merete som nu er juniorleder – velkommen i gruppen.
Kombineret med stor velvillighed fra ledergruppen og forældre (tak Anne!) har dette betydet at der
er der fundet en løsning på kort sigt. En mere permanent løsning på ledersituationen har højeste
prioritet.
Det første år er nu gået efter overtagelsen af hele Spejdermarken med alle hytter. Vi har fået lavet
en overordnet plan for ændringer og forbedringer og er kommet i gang med arbejdet.
Arbejdsweekenden i foråret var som sædvanlig en hyggelig sammenkomst hvor der blev ryddet
godt op på hele grunden og i de nye hytter. Der blev bl.a. etableret nyt depot i ”Maxi” og
lederlokale i ”Smilet”. Vi har gennem året forgæves forsøgt at afhænde ”Mohawk”-hytten, men det
endte med at vi rev den ned i en hyggelig weekend i november. Det var en effektiv indsats godt
hjulpet på vej af fint vejr, godt humør og en ekstraordinær dejlig frokost – synd at der ikke var flere
forældre der valgte at deltage i de to arrangementer.
Der var godt fremmøde til fastelavnsfesten af både spejdere, søskende og forældre
i opfindsomme udklædninger – se billeder på http://www.2lyngby.dk.
Forældreweekenden i september blev ligeledes gennemført med et stort
fremmøde. Det regnede hele weekenden, kun afbrudt af ophold under vores løb
lørdag eftermiddag – meget heldigt. Vi havde en hyggelig aften med guitar og
fællessang efter den fine nye klansangbog. Gruppestyrelsen benyttede lejligheden
til at appellere til forældre om hjælp til arbejdet med såvel børnene som i styrelsen
– og begge dele gav resultat da vi efterfølgende har fået tre nye forældre i Gruppestyrelsen og hjælp
til ledelse af mikrogrenen.
Gruppestyrelsens forslag
til vision for 2.Lyngby
blev godkendt på
grupperådsmødet i
februar 2001 og
styrelsens arbejde vil
fortsat tage
udgangspunkt heri.
Fokus vil være på støtte
til gruppelederens
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Vision for DDS 2. Lyngby gruppe:
 Vi vil være en aktiv og betydende gruppe indenfor Mølleå Division
 Vi vil have grene der dækker alle aldersklasser
 Vi vil så vidt muligt være selvsupplerende med ledere og hjælpere
samt have en aktiv forældregruppe
 Vi vil fastholde og udvikle spejdermarken som hjemsted for gruppen
 Vi vil udvikle gruppen under stabile økonomiske forhold med frihed
til at forfølge nye tiltag
 Det skal være sjovt at være spejder, leder, hjælper og aktiv forældre i
2. Lyngby Gruppe
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arbejde med at fastholde og udbygge en homogen og samarbejdende ledergruppe samt ansvaret
vedr. drift, arrangementer og kontakt til myndigheder og offentligheden i øvrigt.
For 2002 er der en række spændende opgaver med den fortsatte modernisering af hytterne og
optimering af Spejdermarken for vores gruppe. På baggrund af en konkret liste af forslag har vi fået
positivt tilsagn fra kommunen der i en årrække vil yde ekstra hjælp til en god del af arbejdet. Vi vil
forsøge at supplere med støtte fra forskellige fonde og virksomheder. Den nu udvidede
Gruppestyrelse mener derfor vi har et godt udgangspunkt for at kunne nå mange af de opsatte mål.
Vi er dog også klar over at gruppens eksistens er baseret på frivilligt arbejde, både fra ledere og
forældre - det skal være sjovt at være med i 2.Lyngby - og der skal være nok til løfte opgaverne.
Desuden elsker børnene at deres forældre engagerer sig i spejderarbejdet og dermed viser at det
betyder noget. Jeg vil derfor opfordre forældre til børn i 2.Lyngby til at være mere aktive i deres
børns spejderliv bl.a. ved at møde op til gruppestyrelsens arrangementer og måske deltage i selve
styrelse.
Spejdere, ledere, aktive forældre og forældrerepræsentanterne i gruppestyrelse takkes for godt
samarbejde i det forløbne år og på vegne af forældre og spejdere takker jeg ledere, assistenter og
hjælpere for deres store arbejdsindsats.
Søren Bjørn, Gruppestyrelsesformand
1.2

Beretning fra Mikrogrenen

Mikroerne har i årets løb lavet en del spejderaktiviteter til de ugentlige møde, vi har lært lidt første
hjælp, tændt bål m.m. En overgang havde vi et lille indianerforløb, hvor vi lavede pandebånd med
fjer, amuletter og kæpheste.
Her er et lille udpluk af årets ture:
Vi har deltaget på divisionsweekenden, hvor vi var på løb i Lyngby og efterfølgende kørte med
damptog til Høbjerg Hegn, hvor vi overnattede i telte. Om søndagen foregik divisionsturneringen.
Hver mikrogruppe havde medbragt en lille udfordring, og vi vandt, så nu har vi et flot diplom
hængende på væggen i vores lokale.
Af andre ture kan nævnes sommerlejren, Jubii’01, hvor vi det meste af tiden legede sørøvere. Vi var
på skattejagt og fandt en skat med chokolademønter og skumsvampe.
Vi har også været på en del weekend ture.
Alt i alt har vi haft et hyggeligt mikro år. For øjeblikket er der otte mikroer, heraf kun en pige.
Signe holder op som leder med udgangen af året. Mette, Tobias, Mikkel og Anne fortsætter som
mikroledelse.
Tak for et godt år
Signe Ougaard, Mikroledelsen
1.3

Minigrenen

Minigrenen har i år 2001 været præget af mange børn og af en problematisk ledersituation.
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I perioder har der været op til 25 minier til møderne mandag aften – det er mange  - Der har endda
været endnu flere der ønskede at begynde. Derfor indførte vi venteliste i efteråret.
Med så mange børn er der behov for en talstærk ledelse ved minimøderne. Det blev yderligere
besværliggjort af at Marianne og Lars gik på reduceret kraft i forbindelse med familieforøgelse og
Pia flyttede til Køge Bugt området.
Heldigvis – og tak for det – har 3 forældre hjulpet til med at afholde møderne, og i løbet af efteråret
har Mette Ougaard og Birgitte Saxtorph overtaget den daglige miniledelse.
En stor tak til Marianne, Lars og Pia for den indsats de har ydet – vi regner med at de stadig hjælper
til ved lejlighed; men ikke mere hver eneste mandag.
1.4

Beretning fra Juniorlederen

Juniorgrenen voksede efter juleturen 2000 fra 10 til 20 juniorer. Det er en fantastisk bunke spejdere,
som vi har været på mange gode ture med i løbet af året.
Den første tur var flokturen i marts, hvor vi på magisk vis blev tryllet tilbage til en tid hvor man
boede i huler og havde STORE køller. Disse rollespils-inspirerede våben blev med stor succes
benyttet på det meget skræmmende natløb...
Sidst i april var vi på en særlig tur, i stedet for den
sædvanlige miniprimiweekend. I anledningen af
Jubi-01 arrangementet var der en tur for hele
divisionen, hvor vi sov i bivuak og var på løb i
Lyngby, og kørte med et gammelt flot lokomotiv
helt ud til divisionens hytte. I maj var vi på det
årlige sæbekassebilløb Oak City Rally, som alle
juniorerne klarede flot i deres hjemmelavede
biler.
Sommerlejren var i år sammen med hele
divisionens spejdere og vi havde en forrygende
uge med dejligt vejr og masser af aktiviteter. Jubi01 blev afsluttet med et én-dags arrangement d. 1 september, hvor der desværre ikke var det store
fremmøde (to juniorer tror jeg det blev til). Familieweekenden i september var som altid en rigtig
dejlig weekend, hvor vi også fik set hvad forældrene duede til! : )
Junior/Trops turen i november var en hård nyser, hvor der blev gået mange kilometer. Både om
dagen og om natten... Til sidst er der juleturen, som også var en tur i år som var lidt anderledes end
ellers. Det var nemlig "jul i den flyvende tallerken", og om aftenen fik vi flæskesteg hmmm...
På juleturen måtte vi desværre sende fem juniorer op til troppen. Så dermed er vi 15 juniorer indtil
sommer, hvor der bliver rykket minier op til os. Lederteamet er blevet reduceret en smule siden
sidste år, da Mette er blevet mini leder. Merete har overtaget lederjobbet, og Jakob og
undertegnede assisterer.
Med Juniorhilsen Katrine
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1.5

Beretning fra troppen

Der blev rykket 6 op på Juleturen, hvoraf et par enkelte holdt ved et stykke tid, men deres øvrige
fritidsinteresser trak mere og vi har i dag ingen af de nyoprykkede tilbage.
Året startede traditionen tro med kollektivuge, hvor vi boede, lavede lektier, spiste, sov, så video og
meget meget mere.... En rigtig god uge der virkelig betyder meget for sammenholdet og kammeratskabet i troppen.
Påsketuren i år blev uden tropsledelsens deltagelse, men det gik vist nok fint, bortset fra lidt
forvirring omkring kogalskab som betyd en lidt slunken mængde mad i gryderne.
Vi har også været på tropstur, hvor vi havde orientering som emne, så der blev løbet o-løb om
natten, om dagen, i søvne og spist god middag.
Endelig her sidste på året har vi været på Junior/Tropsstur, en meget vellykket tur hvor juniorene
prøver at være tropsspejdere for en weekend. Så det betød hårdt program fra morgen til aften,
faktisk var vi på benene næsten hele tiden
Tropsarbejdet i Divisionsregi
Vi havde et par stykker på PL/PA træning, en god weekend der startede på Farum kasserne.
I år har Divisionen holdt fødselsdag (10 år), det har naturligvis haft indflydelse på troppens
arrangementer.
Vi har været på en lidt anderledes divisionsturnering, hvor alle divisionens grene har været
repræsenteret, med fælles start på Lyngby Stadion, en hel lørdag en i veteranbil, kæmpe fælles
lejrbål mm.
Desuden har vi været på Divisionssommerlejr sammen med 400 andre fra divisionen. På
sommerlejren blev der bygget en tømmerflåde, som vist nok er kommet i Guiness Rekordbog, som
var stor nok til at holde 100 tropsspejdere oven vande. Rodet lidt rundt i tiden, folkeslags kamp,
endeløse slikkioskkøer, helstegt kalv over bål med efterfølgende kæmpe middag.
Divisionen afholdte et afslutnings arrangement i september hvor vi fik besøg af en sønderjysk
afrikaner som spillede på trommer, spiste flæskestegssandwich. Under alle disse fødselsdags
arrangementer fandt vi Mølleånden og slap den løs igen til afslutnings arrangementet
Andre tilbagevendende arrangementer
Juletur med rumaspirantløb, flæskesteg, mandelgaver, julemand, julehygge, bordfodbold,
mærkelige spørgsmål, alt i alt en god tur med en masse indtryk.
Der var én enkelt med på PLan kursus i år, lidt ærgerligt for det er et alletiders kursus og vi kan kun
anbefale at alle tager på det. Man skaber venner for livet , får nye ideer, har en virkelig god uge
hvor der sker en masse
Eventuelle spørgsmål besvares af tropsledelsen; Signe, Bo og Jacob.
På vegne af tropsledelsen Jacob TL
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1.6

Beretning fra Krea klan (Mette Ougaard)

Vi er igang med et par projekter. Vores bålkapper er endnu ikke blevet færdige, men ligger og
venter på at vi tager fat i dem igen. Nu hvor hytten er blevet revet ned, er der plads til vores to
sheltere, som vi vil gå igang med når det bliver lidt lunere i vejret. Og så skal vi have forskønnet
klanhytten; vi skal lave nyt køkken-alrum, forstørre toilettet og finde ud af hvordan vi får den til at
være varm om vinteren…når vi er til klanmøde sidder vi og klaprer tænder de første halvanden
time.
Igen i år var vi med på påsketuren på Hallandsåsen, som var et af årets højdepunkter – lækkert vejr
og højt humør.
På divisionsplan har vi deltaget i bl.a. Divi ’01, hvor ca. halvdelen af
klanen deltog som seniorer (den anden halvdel var med som ledere) og fik
bevist, at Krea stadig er en af de SEJESTE klaner  Derudover var vi også
med på Mølleåsejladsen (hvor Claus og Jacob som sædvanligt legede DJ’s)
som endda blev gennemført!
Vi deltog desuden i en masse andre af gruppens arrangementer: fastelavn,
familieweekend og juletur, som vi fik tre nye seniorer med hjem fra!
I efteråret fik vi ny klanleder: Louise Hedelund Sørensen.
Med Seniorhilsen, Mette Ougaard
1.7

Beretning fra gruppelederen (Jan Justesen)

Mit spejderår startede igen med deltagelse i 2. Lyngby gruppes årlige traditionsrige banket, som er
en slags julefrokost
Af møder har jeg spredt over hele året bl.a. deltaget i styrelses og ledelsesmøder i 2. Lyngby og
gruppeledermøder i Mølleå division. På styrelsesmøderne deltager repræsentanter fra alle grene i 2.
Lyngby gruppe, dvs. mikroledere, miniledere, juniorledere, tropsledere, klanledere og jeg som
gruppeleder. Derudover forældrevalgte repræsentanter, hvoraf nogle har posterne som formand og
kasserer, og endelig to seniorer som ikke er ledere, såkaldte unge i styrelsen. Alle ledere og seniorer
er velkomne på disse møder. Under disse møder diskuteres praktiske ting som økonomi,
vedligeholdelse af hytter og arrangementer som fastelavn og forældreweekend.
På vores ledelsesmøder deltager ledere fra alle grene, hvor vi planlægger ture, møder,
arrangementer, oprykning af børn mellem grene eller mere principielle holdninger i spejderarbejdet.
På gruppeledermøder i divisionen holder jeg som repræsentant for 2. Lyngby møde med de øvrige
gruppeledere i Mølleå division. Mølleå division dækker De Blå Spejdere i Gladsaxe, Lyngby og
Søllerød kommuner. Her tales om divisionens arrangementer og udveksles erfaringer grupperne
imellem.
Af ture jeg har deltaget i, skal først og fremmest nævnes Påsketuren, som jo er troppens seniorernes
og ledernes årlige tur til Hallandsåsen i det sydlige Sverige, hvor vi medbringende mad og udstyr i
de 5 helligdage vandrer ca. 50 km. i den skønneste svenske natur. Maden tilberedes over bål og alle
sover i bivuak eller under åben himmel.
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Årets sidste tur var den traditionsrige juletur med deltagelse af hele gruppens spejdere og så vidt jeg
har fået fortalt kom julemanden også med gaver til alle de artige børn.
Med hensyn til vores renoverings planer for hele spejdermarken, kan jeg fortælle at NESA er i gang
med at nedlægge vores luftledninger i jord, samtidigt med at vi får samlet vores elforsyning til én
måler. Kloakker og vand fra den nedrevne hytte er også ved at blive fjernet.
Johannes Fog Fond er blevet ansøgt om materialepenge bl.a. til nye sheltere, hvor vi har revet
hytten ned, plus til renovering af køkkener i trops og klan hytte
Som afslutning må jeg sige, at man som gruppeleder i 2. Lyngby kun kan være tilfreds med at være
medlem af en så velfungerende gruppe. Mange børn, også nye, mange gode ledere
Med spejder hilsen og Tjikkerlikker for 2. Lyngby
Just

2 Beretning om regnskabet for 2001
Årets regnskab er gået en del bedre end budgetteret, især på grund af et overskud ved salg af
Lillebrorlodder på samlet ca 10000, - flot, og på grund af tilskud fra Johannes Foghs fond i
december måned. Til gengæld er der næsten 100000 kr udestående for kommunale tilskud knyttet
til udgifterne til egne hytter og lejede hytter. Disse udbetales i marts-maj 2002.
Kurser
I årets løb var de fleste af gruppens ledere på fælleslederweekend for alle ledere i DDS Mølleå
Division. 2 tropsspejdere har været på en weekends PL/PA (Patruljeleder/patruljeassistent) kursus
arrangeret af Mølleå Division, og vi har haft ledere på kurserne Ansvar 2000, Tropsleder og Ledelse
gennem friluftsliv. Endelig har 3 trops- og klanspejdere været på kursus i efterårsferien. Totalt set
har disse kurser kostet ca. 10500 kr., hvoraf Gladsaxe Kommune har givet tilskud på 7000 kr.
Ture og lejre
I løbet af året har vi afholdt knap 20 større og mindre ture i 2.
Lyngby gruppe, fra endags arrangementer som minijuniorudflugt til
København, over weekendture med op til 60-70 deltagere (juletur) til
divisionssommerlejren ved Kråruplund med ca. 50 deltagere fra 2.
Lyngby gruppe. deltagere. Samlet har 2. Lyngby gruppe haft udgifter
på ca. 120.000 kr. til disse ture. Af disse 120.000 kr. er ca. 72.000 kr.
kommet ind ved deltagerbetaling, resten ved kommunale tilskud
direkte knyttet til turene. Samlet har vores ture givet et overskud i år,
som har været med til at sikre gruppens likviditet.
Som kasserer er det rart, at de fleste betaler kontingent når
girokortene dumper ind i brevsprækken, og at kun få glemmer at
betale, så kassereren er nødt til at sende rykkere - sådan noget slider nemlig på kassererens ellers
gode humør.
Nedenfor ses det reviderede regnskab.
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Ordliste, navne og adresser
Det danske Spejderkorps/DDS:
Et landsdækkende spejderkorps, “De blå spejdere”.
Mølleå Division
En af 43 divisioner i DDS.
2. Lyngby Gruppe
En af ca. 13 grupper i Mølleå Division.
2. Lyngby gruppe har 4 spejderhytter (Smilet, Det Blå, Maxi og Mini) samt 3 patruljehytter
på:

Spejdermarken
Gedvad 45, 2800 Lyngby

tlf 44 44 36 72

Grupperådet: deltagerne i grupperådsmødet (generalforsamling):
Spejdere over 15 år
Forældre til medlemmer under 18 år
Gruppestyrelse (svarer til en bestyrelse i andre foreninger)
Valgte forældrerepræsentanter og uniformerede ledere.
Blandt forældrene vælges en formand og en kasserer.
De forældrevalgte medlemmer af gruppestyrelsen var i 2000:

DDS, 2. Lyngby Gruppe
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Forældre i gruppestyrelsen
Funktion
Formand
Kasserer

Navn
Søren Bjørn
Uffe Ougaard
Ulrik Eiby
Ute Pørksen
Martin Jensen
Peter Breum
Annette Vilen
Henrik Møller
Mona Andersen

Valgt i
2000
1992
1999
1999
2000
2001
2001
2001
2001

Telefon
44 44 15 07
44 44 11 13
44 44 06 74
45 88 96 30
39 66 03 13
44 49 03 57
44 44 38 48
44 44 36 43
44 44 93 50

2002
2002

45 87 99 59
45 88 68 21

Unge i gruppestyrelsen
Ung i styrelsen

Mikkel A. Christensen
Nanna Molnit Ørum

Gruppeledelsen
Den daglige "spejdermæssige" ledelse, består af gruppelederen
og lederne for de enkelte grene (se nedenfor)
Gruppeleder
Gruppeleder

Jan Justesen

44 44 84 86

Mikroerne, Mikrogrenen, for de 6-7 årige
Mikroleder
Mikroassistent

Anne Breum
Mette Heinsbæk-Larsen

44 49 03 57
44 98 58 03

Minierne, Minigrenen, for de 8-10 årige
Minileder
Miniassistent

Mette Ougaard
Birgitte Saxtorph

48 24 54 26
44 44 10 59

Juniorerne, Juniorgrenen, for de 10-12 årige
Juniorleder
Juniorassistent

Katrine Bjørn Sivertsen
Jakob Thaysen Rørbech

44 44 15 07
45 88 50 55

Troppen, Spejdergrenen, for de 12-15 årige
Tropsleder
Tropsassistent
Tropsassistent

Jacob H. Sørensen
Signe Ougaard
Bo Møller

35 85 24 33
39 55 14 88
39 55 14 88

Klanen, Seniorerne, for de 16-25 årige
Krea Klan
Klanleder

Louise Hedelund Sørensen

44 98 11 93

Les Lancieurs Klan
Klanleder

DDS, 2. Lyngby Gruppe

Louise Astrid Johansson
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