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Referat af
Grupperådsmøde i 2. Lyngby Gruppe

Mandag den 3. februar 2003 kl 18:30
i Det Blå, Gedvad 45
Deltagere
Styrelsesmedlemmer: Ute, Peter, Annette, Mona, Søren, Uffe
Ledere: Mette, Mette, Jakob, Just, Charlotte, Tommy, Mikkel, Jacob, Birgitte, Anne
Mølleå Division: Mette (divisionschef)
10-12 forældre.
1. Valg af dirigent og referent
Jens Chr. Larsen blev valgt som dirigent og Peter Breum som
referent.
Dirigenten konstaterede at grupperådsmødet var rettidigt
indkaldt.
2. Beretning fra gruppestyrelse og gruppens ledelse
Beretningerne var fremsendt med indkaldelsen til
grupperådsmødet og blev kort diskuteret. Søren Bjørn takkede
lederne for deres indsats i 2002. Beretningerne blev godkendt.
3. Fremlæggelse af årsregnskab til godkendelse
Kassereren gennemgik regnskabet. I forhold til det fremsendte regnskab var der sket en lille
ændring i form af at kommunale tilskud var reduceret med 1000 kr. Derfor ender regnskabet for
2002 med et overskud på kr 15992. Regnskabet er gennemgået og revideret.
Kassereren fremhævede de mange fonde, der har givet støtte i 2002: BG bankens fond i Lyngby,
Tuborgfonden, Novo Nordisk, Novozymes, Johannes Fogs fond, Matas Miljøfond og Sct
Georgsgilderne i Bagsværd.
Regnskabet blev godkendt uden bemærkninger.
4. Behandling af indkomne forslag
Ingen forslag er indkommet.
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5. Planer for det kommende år
Søren fremlagde planerne for det kommende år. Vi fortsætter med renovering af Spejdermarken
efter planen der er godkendt af gruppestyrelsen. Fokus bliver på færdiggørelse af igangsat arbejde
og renovering af ”Det Blå” afhængig af fremtidig fondsstøtte.
I forhold til sidste år bliver der mere fokus på at støtte op omkring spejderarbejde og gruppens
ledere. Specielt fokuseres på fastholdelse af tropsspejdere (12-15 årige). Trops- og juniorledelsen
gjorde opmærksom på at der allerede er igangsat initiativer til at lette overgangen mellem junior og
trop, og fastholde de kommende tropsspejdere.
6. Vedtagelse af budget for det kommende år, herunder fastlæggelse af medlemskontingent.
Gruppestyrelsens forslag til budget, herunder forslag til kontingent blev vedtaget (nyt kontingent er
810/år for aktive, 540/år for passive og 100/år for støttemedlemmer). Der var enighed om at
kursusaktiviteter for ledere og spejdere skal bibeholdes eller øges.
Gruppestyrelsen forsøger at finde billigere forsikringsordning efter at der er varslet stigninger på
117%(!) på den nuværende forsikringsordning.
7. Valg af forældrerepræsentanter til gruppestyrelsen
Ute Pørksen udtræder af gruppestyrelsen.
Ulrik Eiby, Peter Breum, Annette Vilen, Henrik Møller og Mona Andersen blev genvalt.
Gruppestyrelsen blev bemyndiget til at supplere sig med yderligere medlemmer i løbet af året.
8. Valg af indtil 2 ungdomsrepræsentanter.
Mikkel Andreas Christensen bliver genvalgt som ungdomsrepræsentant.
Gruppestyrelsen blev bemyndiget til at supplere med en kvindelig ungdomsrepræsentant.
9. Valg af revisor
Kaj Sørensen blev takket for sin indsats og blev genvalgt.
10. Eventuelt
Divisionschef Mette fortalte om arbejdet i Mølleå Divisions ledelse og informerede om korpslejr i
2004. Korpslejren vil blive afholdt den 20-29. juli 2004.
Der blev opfordret til at stille med en forældrevogn ved Oak City Rally den 25. maj.

Jens Chr Larsen
Dirigent
DDS, 2. Lyngby Gruppe

Peter Breum
Referent
Grupperådsmøde den 3. februar 2003.

Side 3/3

1. Beretninger ved grupperådsmødet den 3. februar 2003
1.1 Beretning fra formanden
Det er en fornøjelse at se tilbage på det forgangne år i 2. Lyngby gruppe. Vi har igen i år haft et højt
aktivitetsniveau og jeg har hørt både spejdere, forældre og ledere fortælle begejstret om de
oplevelser de har haft på ture, møder og andre arrangementer. Jeg er ikke i tvivl om at vores børn
får en god bagage med sig fremover fra de erfaringer og sejre de opnår under trygge forhold i
gruppen. På sidste gruppestyrelsesmøde blev vi orienteret om ledernes diskussioner om
gruppeidentitet - det lyder meget spændende og det bliver interessant at høre mere til arbejdet og se
resultaterne.
Gruppen spænder stadig over alle aldersgrupper fra mikro til senior, men sidste år så vi os nødsaget
til at indføre venteliste for mini grenen. Dette var både betinget af stor tilstrømning, men også fordi
vi havde svært ved at rekruttere nye ledere. Der er nu et par nye ledere på plads og ved hjælp fra
forældre er det lykkedes at løse de akutte problemer. Vi har således ikke venteliste nu og har
fastholdt vores samlede medlemsantal på nogenlunde samme niveau som sidste år. Der er dog
stadig behov for en mere permanent løsning vedr ledere til mikroer og til sommer skal der være en
afklaring vedr. mini grenen.
Renoveringen af Spejdermarken har været prioriteret højt i år. Vi følger den overordnede plan der
blev vedtaget af gruppestyrelsen forrige år og er ved at være godt igennem listen. I vinters blev der
fældet flere større træer og efterfølgende er der blevet ryddet grundigt op i forbindelse med
arbejdsdagene som der har været en del af i år. Dette har skabt lys og plads til de nye aktiviteter og
projekter og på ”store plantedag” den 26. oktober blev grunden tilplantet med træer og buske i
overensstemmelse med den overordnede plan. Det tegner meget fint og specielt hjørnet med de nye
sheltere er blevet rigtigt hyggeligt. Indenfor er der også
sket rigtig meget med bl.a. en gennemgribende renovering
af de elektriske installationer i alle hytterne samt
etablering af varmestyring. Tropshytten, som vi overtog
efter en anden spejdergruppe, har bl.a. fået istandsat
køkkenet og fremstår nu indbydende og funktionel. Senior
hytten har ligeledes fået istandsat vinduer, køkken og
toilet og mangler nu blot den sidste finish og oprydning.
Det har været en større omgang med mange projekter i
gang på samme tid. På nogle tidspunkter har det været ret
udfordrende at styre de forskellige opgaver og ikke mindst
økonomien. Frivillig arbejdskraft fra ledere og forældre samt bidrag fra en række lokale
virksomheder og fonde på mere end kr 60.000 har været de væsentlige årsager til at det lykkes at
komme flot igennem året også med hensyn til økonomien. Endvidere har Gladsaxe kommune været
fleksible i forvaltningen af den aftale vi indgik forrige år om ekstraordinær hjælp til renovering af
Spejdermarken over en fireårig periode.
Vi vil i 2003 fortsat følge den overordnede plan med projekter på Spejdermarken der omfatter en
gennemgribende renovering af ”Det Blå”, bl.a med toilet, køkken og brandsikring. Dette er dog
helt afhængig af om det lykkes os at finde sponsorer idet de samlede udgifter til materialer vil
komme op omkring kr 100.000. Endvidere er der en række mindre opgaver som vi kan klare
indenfor det almindelige budget. Det er dog styrelsens opfattelse at vi nok bliver nødt til at dæmpe
aktivitetsniveauet lidt i 2003 for ikke at gå træt i for mange opgaver og i stedet bruge lidt mere af
kræfterne på at støtte op om selve spejderarbejdet.
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Der var traditionen tro 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. I år var vejret endelig med os og vi
havde en spændende løb og en rigtig hyggelig aften med lejrbål, guitar og fællessang.
Mht. spejderarbejdet og økonomi i øvrigt henvises i øvrigt til beretningerne fra gruppeleder,
grenlederne og kasserer.
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 møder, vi har lavet bål, haft førstehjælp m.m
Vi havde et jordomrejse forløb, hvor vi bl.a. sejlede fra land
til land. Vi har også haft en del om de fem sanser.
Her er et lille udpluk fra årets ture:
Vi var på en rigtig god sommerlejr hvor der blev badet og slebet sten.
Da vi var på familie weekend var vi på en rigtig god grogglejagt.
Juletuen var også en rigtig hyggelig tur.
Alt i alt har vi haft et hyggeligt mikro år. For øjeblikket er der ti mikroer. Mikroledelsen består af
Mette, Mikkel og Cecilie med stor hjælp fra flere forældre.
Tak for et godt år
Mette Heinsbæk-Larsen, Mikroledelsen
1.3 Minigrenen
Så er endnu et spejderår gået. Det har været et
forrygende år med masser af ture og gode møder. I
maj var vi på mini-primi (divisionsturnering med
både minier og juniorer) hvor lørdagen foregik i
Hillerød sammen med tusindvis af andre spejdere
hvor vi oplevede Harry Potters fortryllende
univers. Sidste søndag i maj (som altid) var vi på
Oak-City Rally, hvor minierne gennemførte i fin
stil!
Sommerlejren gik til Nexelø sammen med resten
af gruppen. Her lavede vi mange forskellige ting
bl.a. stenslibning, løb og højtlæsning af Ækle
Æventyr. Det var en super lejr i super vejr –
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undtagen når det regnede, fx. under festmiddagen fredag aften 
Kort efter var vi på familieweekend, hvor vi startede med at sende en masse fra os op til
juniorerne...men heldigvis fik vi både nogle fra mikroerne og en del nye spejdere så vi nu er 16 i
minierne!
I november var vi på en meget våd endagstur med resten af Mølleå Divisions minier og juniorer.
Vejret slog os dog ikke ud, så vi fik både samlet girafhalsvirvler, vejet elefantlorte, kigget på
dyreskind og selvfølgelig set en masse af dyrene i Zoologisk Have. Men næste år må det gerne være
tørvejr!!!
Årets sidste tur var JULETUREN. Den er jo altid helt speciel, men i år var den endnu mere. Vi
havde nemlig nissebanden med hele weekenden, julemanden kom ikke (men det gjorde hans kone),
vi fik risengrød til morgenmad, smørklatten ramte ikke i første forsøg og vi var på et meget koldt
løb.
Det var lidt fortælling om hvad vi har foretaget os i minigrenen i 2002. Nu er vi 16 glade minier og
3 endnu gladere ledere – vi vil dog gerne have lidt drenge snart: ud af de 19 er der kun en af
hankøn!
Tak for et godt år alle sammen.
Med mini-hilsen
Mette
1.4 Beretning fra Juniorlederen
Juniorgrenen startede året med 13 juniorer.
Mini Primi blev sidste år slået sammen
med korpsets Harry Potter arrangement
som for Mølleå division resulterede i et
kæmpe spejderløb i Hillerøds gader. Vi
havde en god og anderledes Mini Primi.
Sæbekassebilløbet Oak City Rally fra
Farum station til Egemosecenteret gik som
altid godt i juniorernes hjemmebyggede
biler.
Sommerlejren gik til Nekselø, med dejligt
vejr, godt humør og masser af badning :0)
Familieweekenden var som altid en
succes. Som en ny ting var der oprykning fredag aften, hvor juniorgrenen erhvervede sig 9 nye
juniorer.
Dette betyder at vi nu er 22 juniorer – en dejlig stor flok!
I november var vi på en endagstur til Zoo, sammen med alle minierne og juniorerne i divisionen.
Vi trodsede den silende regn og havde et godt løb i den hyggelige have!
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I en periode holdt vi møder med juniorerne fra Bagsværd Gruppe, med hvem vi oplevede nye
spejderudfordringer – såsom snigøvelse og kompaskurser!
Sidst – men ikke mindst, var vi på Juletur med Nissebanden og helt
uden Julemanden – men heldigvis kom Julemandens kone og
reddede vores pakkeleg :0) En rigtig kold, men god tur!
I 2003 sender vi 13 juniorer op til Troppen og får ca. 9 minier op på
famileweekenden!
I løbet af sidste år har vi været så heldige at få både Mikkel og
Tommy ind i juniorledelsen. Derudover har vi en aftale med Sten
om en hjælpende hånd i en periode hvor Katrine er på højskole og
Jakob og Mikkel er beskæftiget med studentereksamener.
Med Juniorhilsner Mikkel, Jakob, Tommy og Katrine
1.5 Beretning fra troppen
Så er endnu et år gået med hektisk aktivitet, det er blevet til ca. 1 weekendtur pr. måned og dertil de
ugentlige møder, så et højt aktivitets niveau.
Korpset og divisionen har bidraget med 2 ledelseskurser, det ene var PL/PA-træning hvor vi havde
1 med, og det andet var PLan hvor 3 deltog. Disse ledelseskurser er vi meget glade for og ser
allerhelst at alle deltager i hvert eneste. Det er både en stor oplevelse og meget lærerigt.
Traditionen tro afholdt divisionen også divisionsturnering, i år med temaet korruption, snyd, fedt
mm. Troppens udsendinge slæbte førstepræmien hjem…., den hænger til offentligt skue i
tropshytten.
Sommerlejren på Nekselø blev startet med en 3 dages cykeltur, undertegnede var desværre ikke
med (og ærgrer sig stadig). Det var vist en rigtig god tur, med massere af cornflakes, salatmayonnaise og skæve køkkenborde.
Så har vi også været på et par gruppeture; Juletur,
Familieweekend, Blå Ugler, og Påsketur. Før
Påsketuren var vi på fortræning: en lille gåtur fra
Spejdermarken til Farum, med en overnatning ved
Furesøen. Vi lagde ud i højt solskin og inden vi var
gået i seng havde der lagt sig et smukt hvidt tæppe
over landskabet…… og ja vi frøs. Søndag var det op
og ud af poserne og få varmen ved bålet inden vi gik
langs Furesøens smukke hvidklædte bred. Vi
behøver vel næppe at beskrive glæden da vi nåede
Farum station og tog toget hjem. Men så fik vi bevist, at bare fordi man er ny oprykket kan man
godt gå langt og sove i bivuak - i snevejr!!
Vi har også besøgt svigermormors sommerhus i nordsjælland på vores eneste tropstur i år. På turen
besøgte vi bl.a. Krudtværksmuseet i Frederiksværk, og hyggede os til vi dejsede omkuld.

DDS, 2. Lyngby Gruppe

Grupperådsmøde den 3. februar 2003.

Side 7/7

Der var vist også et par enkelte der var med til Neubrandenburg i
Tyskland, og smage på tyske specialiteter og se hvordan man laver
teltlejr.
Og hvis der var nogen der ikke opdagede at der også blev deltaget på
Oak City, så har man haft et par meget mørke solbriller på, for bilen
var godt nok lyserød.
Da tropslederne er nogle rigtige søde nogle, har vi afholdt hele 2
kollektivuger i år. Igen i år med masser af lektier og hygge, men med
den til dags dato dårligste video maraton, bunden er nået. Det er kun
seniorerne der har præsteret noget så dårligt.
På de ugentlige møder har vi kæmpet en brav kamp med at få patruljearbejdet til at fungere, uden at
det helt er lykkes endnu. Men det bliver der sat hårdt ind på i det nye år. Patruljen er også gået i
gang med at indrette deres egen patruljehytte, og det glæder vi os til at se færdigt. Tropshytten har
også fået en gevaldig omgang, vi har fået nyt køkken/gang og toilet, fået fjernet det støjende oliefyr,
og mangler stort set kun lidt maling hist og pist.
Til sidst kan vi nævne at troppen består af 5
tropsspejdere og nu kun med 2 ledere, da Bo
skal et smut til de nordligere bredegrader,
men vi glæder os til hver onsdag når Bo
kommer flyvende i skibets helikopter! Også
glæder vi os selvfølgelig til næste
Familieweekend hvor prognoserne spår en
tilgang til troppen på hele 15 nye spejdere.
Spørgsmål er meget velkomne og besvares
på bedste vis, på vejne af tropsledelsen, TL
Jacob
Med Spejderhilsen
Signe, Bo & Jacob
1.6 Beretning fra Krea klan (Louise Hedelund Sørensen)
Så er endnu et år gået med massere af ture og arrangementer (og knap så meget aktivitet på
møderne) i seniorgrenen. Men så er alt vel som det plejer 
I starten af året lagde vi ud med den uundværlige kollektivuge, og derefter har fulgt mange
divisionsarrangementer og selvfølgelige alle de årlige gruppeture.
I foråret var nogle en tur i Tyskland, og de fandt vist ud af at lejrlivet er lidt anderledes der, men alt
i alt var det en god tur. I det tidlige efterår havde vi en masse gode weekender, hvor vi fik bygget to
flotte sheltere på spejdergrunden. Endnu en stor tak til sponsorerne som gjorde det muligt for os at
opføre dem.
Derudover er vi (stadig) i gang med et større projekt om renovering af vores køkken (større end vi
troede??). Men køkkenet i klanhytten er snart er klar til brug igen.
I de fire første måneder af 2003 vil Nanna være ”vikar” for undertegnede pga. højskoleophold.
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Tak for i år, med seniorhilsen Louise
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 styrelsesmøder 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. Så har gruppen solgt lillebror lodder i foråret med et pænt
økonomisk overskud.
Årets sidste tur, som jeg ikke deltog i på grund af sygdom, var den traditionsrige juletur med
deltagelse af hele gruppens spejdere og så vidt jeg har fået fortalt kom julemandens kone med gaver
til alle de artige børn.
Som afslutning kan jeg nævne at vi på gruppeledelsesmøder og weekend har arbejdet intenst med
vores identitet som 2. Lyngby Gruppe dvs. vi har talt om, hvorfor vi har de traditioner med børnene
og om der evt. er noget vi burde ændre eller overveje.
Med spejder hilsen og Tjikkerlikker for 2. Lyngby Gruppe.
Just
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2. Beretning om regnskabet for 2002
I år 2002 har gruppens regnskab været præget af et meget stort aktivitetsniveau (dvs mange udgifter
), især omkring istandsættelse af vores hytter, bygning af 2 sheltere som projektarbejde for
seniorerne og ny beplantning på grunden efter vi i foråret fældede mange af de efterhånden alt for
store træer.
Gruppens omsætning har været den største nogensinde for 2. Lyngby gruppe, med indtægter på ca
425000 kr og udgifter på ca 410000 kr. Vores regnskab er således gået bedre end budgettet spåede,
blandt andet på grund af





Vi havde ca 8000 kr i overskud ved salg af Lillebrorlodder
Vi har tjent ca 5000 kr ved salg af brugte blækpatroner
Vi fik 8000 kr af forsikringsselskabet for selv at fjerne et stormfældet træ
Vi har fået over 60000 kr i støtte fra forskellige fonde i forbindelse med de projekter vi har
på spejdermarken. En stor tak til BG bankens fond i Lyngby, Tuborgfonden, Novo Nordisk,
Novozymes, Johannes Fogs fond, Matas Miljøfond og Sct Georgsgilderne i Bagsværd.

Desuden har vi tilsagn om et tilskud fra Friluftsrådet. Dette vil dog først blive udbetalt i 2003.
Beløbet er medtaget i budgettet for 2003.
Kurser
I årets løb var flere af gruppens ledere på den fælles lederweekend for alle ledere i DDS Mølleå
Division. 2 tropsspejdere har været på en weekends PL/PA (Patruljeleder/patruljeassistent) kursus
arrangeret af Mølleå Division, 3 tropsspejdere var på patruljeledertræning (PLAN) i efterårsferien,
og 6 seniorer var samtidig på seniorkursus ved Forlev. Endelig har vi afholdt genoptræning for
førstehjælpskursus. Totalt set har kurserne kostet
ca. 15000 kr, hvoraf Gladsaxe Kommune har givet
tilskud på ca. 10000 kr.
Ture og lejre
I årets løb har vi afholdt knap 20 større og mindre
ture i 2. Lyngby gruppe – fra endags
arrangementer som flokturen til Zoo i København,
over weekendture med op til 60-80 deltagere
(juletur og gruppeweekend) til sommerlejren på
Nekselø. Samlet har 2. Lyngby gruppe haft
udgifter på knap 100.000 kr til disse ture. Ca
62000 kr er kommet ind ved deltagerbetaling,
resten ved kommunale tilskud direkte knyttet til
turene. Samlet løber vores ture stort set rundt. I år har der været et ganske lille overskud som vil
blive anvendt til indkøb af materiel.
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 regnskabet for 2002 sammen med budgettet for 2003.
Kasserer Uffe Ougaard
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Kalender 2003
Marts
3.

18:30 - 20:00 Fastelavn

Det Blå

Alle

7.- 9.

-

PLPA områdevandretur

Et sten i Danmark

Trop

13.

-

TL-møde

Geels

Tropsleder/ass.

28.- 30.

-

Diviturnering Trop

Gurredam

Trop

-

Minihyggeovernatning på
grunden

Spejdermarken

Mini

3.

17:00

Lillebrorloddesalg start

Det Blå

Alle

7.

20:00

Gruppestyrelsesmøde

Det Blå

Leder/Styrelse

17.- 21.

06:00

Påsketur

Hallandsåsen

Trop/Klan/Leder

2.- 4.

-

Mini Primi

Nejlinge

Mini/Junior

10.

-

Kanokursus

Tyrolerhuset

Senior/Leder

18.

-

Lillebrorloddesalg slut

-

Alle

24.

09:00 - 16:00 Arbejdsdag på Grunden

Spejdemarken

Alle

25.

-

Farum - Egemosen

Alle

26.

19:00 - 21:00 Gruppestyrelsemøde

Det Blå

Leder/Styrelse

14.- 24.

-

Kanotur

Sverige

Trop/Senior/Leder

26.- 2/8

-

Sommerlejr

Dehnshytten

Alle

29.- 30.
April

Maj

Oak City

Juli

August
11.

18:30 - 20:00 Første møde Mini/Junior

Det Blå/Smilet

Mini/Junior

11.

20:00 - 21:30 Gruppestyrelsesmøde

Det Blå

Leder/Styrelse

12.

18:00 - 19:30 Første møde Mikro

Maxi

Mikro

13.

19:00 - 21:00 Første møde Trop/Klan

Maxi/Mini

Trop/Klan

16.- 17.

-

Mølleåsejllads

Colleruphus/Mølleåen

Klan/Leder

22.- 24.

-

Junior/Tropstur

Et sted i Danmark

Junior/Trop

5.- 7.

-

Familieweekend

Høbjerghus

Alle

12.- 14.

-

TL-træf

Colleruphus/Mølleåen

Tropsledere/ass.

19.- 21.

-

Nathike

Et sted i Danmark

Trop/Klan

29.

20:00 - 21:30 Gruppestyrelsesmøde

Det Blå

Leder/Styrelse

19:00 - 21:00 Tropsmøde

Maxi

Trop

Et sted i Danmark

Trop/Senior/Leder

Spejdermarken

Alle

September

Oktober
1.

Plan / I-lejr og mange andre
kurser

Uge 42

-

25.

09:00 - 16:00 Arbejdsdag

December
5.- 7.

-

Juletur

Jonstrupvang

Mikro/Mini/Junior/Trop/
Klan/Leder

8.

19:00

Gruppestyrelsesmøde

Det Blå

Leder/Styrelse

Se opdateringer og flere detaljer på www.2lyngby.dk - kalender
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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 13 grupper i Mølleå Division.
2. Lyngby gruppe har 4 spejderhytter (Smilet, Det Blå, Maxi og Mini)
patruljehytter
på:

Spejdermarken
Gedvad 45, 2800 Lyngby

samt 3

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. Forældrene arbejder især for at der
er en dygtig og spejdermæssigt veluddannnet stab af ledere, og for at det økonomiske
grundlag er iorden - altså rammerne.
Lederne har ansvaret for at gennemføre møder, ture og andre arrangementer - altså
indholdet.
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Forældrene skal ikke opfattes som kontrollanter, men derimod være interesserede og
positive over for ledernes arbejde samt være indstillet på at støtte arbejdet med råd og dåd.
Blandt forældrene vælges en formand og en kasserer.
Efter grupperådsmødet den 3. februar 2003 er de forældrevalgte medlemmer:
Forældre i gruppestyrelsen
Funktion
Formand
Kasserer

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

Valgt i
2000
1992
1999
2000
2001
2001
2001
2001

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

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

Mette Heinsbæk-Larsen

44 98 58 03

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

Mette Ougaard
Birgitte Saxtorph
Charlotte Schouw Jensen
Anne Breum

48 24 54 26
44 44 10 59
44 98 71 23
44 49 03 57

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

Katrine Bjørn Sivertsen
Jakob Thaysen Rørbech
Mikkel Andreas Christensen

44 44 15 07
45 88 50 55
45 87 99 59

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

Jacob H. Sørensen
Signe Ougaard

35 85 24 33
44 44 94 49

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

DDS, 2. Lyngby Gruppe
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