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Grupperådsmøde i 2. Lyngby Gruppe

Mandag den 2. februar 2004
På Spejdermarken, Gedvad 45
Tilstede:
Gruppestyrelsen (Søren, Uffe, Mona, Martin, Ulrik,
Martin og Peter)
Gruppeledelsen (Just, Mette Heinsbæk, Merete ,
Katrine, Jakob, Mikkel, Signe, Mette Ougaard og
Claus) , 3-4 forældre og Mette Raaschou fra Divisions
ledelsen.
a) Valg af dirigent og referent
Jens Christian Heinsbæk Larsen blev valgt til dirigent
og Peter Breum til referent.
Dirigenten takkede for valget og redegjorde for at
mødet var indkaldt efter reglerne
b) Beretning fra bestyrelse og ledergruppe
Der blev henvist til det udsendte materiale sammen
med indkaldelsen hvori findes beretninger fra styrelse,
grenledere og gruppeledere. De væsentligste punkter
blev gennemgået af grenlederne
Mette fra Divisionsledelsen redegjorde kort for den nye struktur, som blev vedtaget på
korpsrådsmødet i 2003. Der er lagt vægt på større deltagelse fra grupperne samt, at DDS er et
børne- og ungdomskorps gennem en styrkelse af de unge mellem 15 og 24 år, som har fået
mulighed for betydelig større indflydelse. Nærmere info kan findes på www.dds.dk
Søren takkede lederne for det store arbejde, som gøres i gruppen.
c) Fremlæggelse af årsregnskab og status for 2003 til godkendelse
Der henvises til det udsendte materiale sammen med indkaldelsen. Vi får stadig ekstraordinære
tilskud fra kommunen til istandsættelse af hytter og grund. Det vil ifølge aftale fortsætte 2 år endnu.
Derudover har fået god støtte fra fonde som Johannes Fog, Nordea og Amagerbanken. Dette har
muliggjort den store aktivitet – udover spejderarbejdet – på Spejdermarken.

Fordelingen af indtægter og udgifter fremgår af følgende graf:
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d) Behandling af indkomne forslag
Ingen forslag indkommet.
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e) Væsentlige beslutninger om gruppens fremtid, herunder
1. Forelæggelse af planer for indeværende år
Bestyrelsens forslag blev vedtaget. Dette betyder, at kræfterne koncentreres om at få
gjort ”Det Blå” færdigt med brandsikring, etablering af flugtvej og istandsættelse af
køkken og badeværelse. Udover de traditionelle spejderaktiviteter for gruppens
medlemmer, planlægges fastelavnsfest samt familieweekend, hvor også forældre og
søskende er velkomne.. Muligheder for start på forældrepatrulje vil blive undersøgt.
2. Beslutninger i øvrigt om gruppens udvikling, spejderarbejde mv.
Bestyrelsens forslag blev vedtaget. Dette medfører at 2. Lyngby gruppe fortsætter
med den nuværende struktur med aldersopdelte grene (mikro, mini, junior, trop og
klan), og fortsætter arbejdet under den nye indianer fantasiramme som påbegyndt
under sommerlejren i 2003. Det er med den nye struktur, som blev vedtaget på
korpsrådmødet, ikke nødvendigt at bevare grenopdelingen, men 2. Lyngby har valgt
at fortsætte denne indtil videre.
2. Lyngby gruppe deltager i korpslejren ”Blå Sommer” den 20. – 29. juli 2004.
3. Vedtagelse af budget for indeværende år, herunder fastsættelse af medlemskontingent
Bestyrelsens forslag til budget for næste år blev vedtaget. Budgettet var sammen
med regnskabet udsendt sammen med indkaldelsen. Der henvises hertil.
Det vedtagen budget indbefatter, at gruppen øger budgettet for materialer til de
ugentlige møder, med ca 50%, men ellers beholder uændret aktivitets- og
udgiftsniveau.
Vedligeholdelse af ”det Blå” skal fortsættes og helst færdiggøres, til dels finansieret
af overskud (fondsstøtte) fra 2003. Hvis der kan skaffes frivillig arbejdskraft til
nogle af de lette, men store arbejdsopgaver (spartling, slibning, maling m.m.) er der
gode chancer for at projektet kan færdiggøres i 2004. Det indtil nu vellykkede
arbejde med ansøgninger til diverse fonde fortsættes.
Kontingent vil være uændret på kr 810/år for aktive, 540/år for passive og 100/år for
støttemedlemmer. Desuden besluttedes at aktive ledere der tidligere har været
kontingent frie betaler et årligt kontingent på kr. 25, på trods af gruppens normale
holdning til at ledere normalt er kontingent frie.
Mette fra divisionsledelsen påpegede, at der på budgettet bør afsættes midler til
dækning af 2 personers deltagelse i korpsrådsmødet, da der ikke kan søges om
kursustilskud til dette. Dette blev taget til efterretning.
f) Fastsættelse af antallet af bestyrelsesmedlemmer under hensyntagen til §17.2 (i lovene for
DDS)
Bestyrelsens forslag om at gruppens bestyrelse sammensættes med 4-5 forældre, 4-5 ledere og 4-5
unge blev vedtaget. Dette antal svarer stort set til sammensætningen af den nuværende
gruppestyrelse.
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g) Valg til bestyrelsen
Søren Bjørn fortsætter som bestyrelsesformand, Mona Andersen blev valgt som ny kasserer, Peter
Breum og Ulrik Eiby fortsætter som forældrerepræsentanter og Heidi Hillerup Tuff blev valgt ind i
bestyrelsen også som forældrerepræsentant.
Katrine Sivertsen, Mette Heinsbæk Larsen samt Mikkel Eiby blev valgt som unge i bestyrelsen
Just (Jan Justesen), Jakob Thaysen Rørbech, Mette Ougaard og Merete Lyager blev valgt som
ledelses repræsentanter i bestyrelsen. Gruppeledelsen blev bemyndiget til at indstille endnu en leder
til bestyrelsen
Martin Jensen havde ønsket at udtræde af bestyrelsen for at varetage arbejde i skolebestyrelse og
blev takket for hans 3 år i bestyrelsen.
Uffe Ougaard, som har været gruppens kasserer i 12 år havde ligeledes ønsket at udtræde. Han har
dog heldigvis givet tilsagn om at hjælpe Mona Andersen i gang. Der blev udtrykt en stor tak til Uffe
for hans store indsats gennem de mange år som kasserer. Dette blev på 2. Lyngby vis afsluttet med
at par gode ” spejder råb”.
h) Valg af gruppens 2 medlemmer af korpsrådet
Der skal efter de ny regler vælges 2 personer som medlem af korpsrådet, hvoraf den ene skal være
en ung (15-24 år). Katrine Sivertsen blev valgt som ung og Signe Ougaard som det andet medlem.
i) Valg af gruppens fem medlemmer af divisionsrådet
Det skal ved valget tilstræbes at 2 af medlemmerne er ”unge”. Hertil blev Mette Heinsbæk Larsen
og Mikkel Christensen valgt. De tre øvrige medlemmer blev Just (Jan Justesen), Ulrik Eiby og
Søren Bjørn
j) Valg af revisor og en revisorsuppleant
Kaj Sørensen blev valgt som revisor med Martin Jensen som revisor suppleant.
k) Beretning fra større arrangementer tilknyttet gruppen jf §54 (i lovene for DDS).
Ingen
l) Eventuelt

24. februar 2004

Søren Bjørn

Jens Chr. Heinsbæk Larsen

Bestyrelsesformand

Dirigent
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Ordliste, navne og adresser
Grupperådet: Stemmeberettigede i grupperådet (generalforsamling):
Medlemmer, der er fyldt 15 år
Forældre til medlemmer under 18 år
Bestyrelsen
Bestyrelse
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.
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.
Bestyrelsen er efter valget i februar 2004:
Gruppestyrelsen
Funktion
Formand
Kasserer

Ledere

Unge

Navn
Søren Bjørn
Mona Lisa Andersen
Ulrik Eiby
Peter Breum
Heidi Hillerup Tuff
Merete Lyager
Jakob Thaysen Rørbech
Mette Ougaard
Jan Justesen
Mette Heinsbæk-Larsen
Mikkel Smith Eiby
Katrine Bjørn Sivertsen

Valgt i
2000
2001
1999
2001
2004

Telefon
44 44 15 07
44 44 93 50
44 44 06 74
44 49 03 57
45 93 88 05
38 79 89 87
45 88 50 55
26 18 95 13
44 44 84 86
44 98 58 03
44 44 06 74
44 44 15 07

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

Jan Justesen

Chiwere, Mikrogrenen, for de 6-7 årige
Mikroleder
Mette Heinsbæk-Larsen
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Dhegiha, Minigrenen, for de 8-10 årige
Minileder
Merete Lyager
Miniassistent
Charlotte Schow Jensen
Miniassistent
Nanna Isbak Thomsen
Miniassistent
Anne Breum

38 79 89 87
44 98 71 23
28 70 98 16
44 49 03 57

Teton, Juniorgrenen, for de 10-12 årige
Juniorleder
Katrine Bjørn Sivertsen
Juniorassistent
Jakob Thaysen Rørbech
Juniorassistent
Mikkel Andreas Christensen
Juniorassistent
Tommy Sinkbæk Andreasen

44 44 15 07
45 88 50 55
45 87 99 59
44 98 71 23

Santee, Spejdergrenen, for de 12-15 årige
Tropsleder
Jacob H. Sørensen
Tropsassistent
Signe Ougaard
Tropsassistent
Lars Yde

35 85 24 33
44 44 94 49
38 79 89 87

Hidatsa, (Krea Klan) Seniorerne, for de 16-25 årige
Klanleder
Mette Ougaard
Klanleder
Claus Kenberg

26 18 95 13
23 24 66 17
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Vision for 2. Lyngby gruppe DDS
•
•
•
•
•
•

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

Mål for 2. Lyngby gruppe DDS - 2004
•
•
•
•
•
•

Vi vil deltage talstærkt og markere os ved: Blå Sommer, Oak City,
Divisionsturneringer og Mølleåsejladsen
Vi vil fastholde de nye spejdere og vokse gruppen med aktive medlemmer
Vi vil sikre et godt lederteam
Vi vil færdiggøre igangsat arbejde på Spejdermarken, herunder hytterne
Vi vil have økonomi på niveau med 2003 med positiv likviditet, inkl ansøgninger til
fonde og kommune
Vi vil styrke gruppens identitet gennem sjove og udfordrende oplevelser for spejdere,
ledere, hjælpere og aktive forældre (evt. forældrepatrulje)
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