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Grupperådsmøde i 2. Lyngby Optaya Gruppe
Tirsdag den 26. Januar 2010
På Spejdermarken, Gedvad 45
·

18:00 – 19:00 – Fællesspisning for alle fremmødte forældre og spejdere mv.

·

19:00 – 21:00 – Grupperådsmøde i henhold til nedenstående dagsorden – inklusiv fremvisning
af billeder fra det forgangne år

Grupperådet er spejdergruppens øverste myndighed
og består af
· medlemmer, der er fyldt 15 år
· forældre til medlemmer under 18 år
· bestyrelsen
Referat af Grupperådsmødet:
Ca 40 voksne og 30 børn var mødt frem til en god
middag. De 40 voksne deltog i mødet og imens så
30 børn film i den anden hytte.
a)

Valg af dirigent og referent
Jens Chr. Larsen blev valgt som dirigent, og
konstaterede at grupperådsmødet var rettidigt
indkaldt. Jens bemærkede også det store
fremmøde. Det er glædeligt med den store
interesse.
Morten Poulsen blev valgt som referent.

b) Beretning fra bestyrelse og ledergruppe
De skriftlige beretninger er udsendt forud for mødet. På selve mødet blev gennemgået
supplerende bemærkninger
Formandens v. Peter Breum. Peter mindede specielt om at der 9. februar 2010 afholdes
fastelavn med tøndeslagning.
Mikro (Chiwere) v. Mette H. Larsen. Mette informerede om mini primi 7. – 9. maj hvor
børnene skal i telt til Nejlinge
Mini (Dhegiha) v. Heidi Tuff): Der er pt. ca 25 aktive. Skal også på mini primi 7. – 9. maj.
Junior (Teton) v. Mikkel Eiby: Går rigtigt godt. Skal på junior primi til Nejlinge 7. – 9. maj.
Troppen (Santee) v. Jacob: går godt. Jacob reklamerede meget for at tropsspejderne skal
tage på PLAN kursus i efterårsferien. Troppen regner med at cykle til Vordingborg til
DDS, 2. Lyngby Optaya Gruppe

Grupperådsmøde den 26. januar 2010.

Side 2/16

sommerlejren (måske med lidt snyd i form af S-tog til Køge, belært af troppens erfaringer på
sidste cykeltur til Vordingborg i 1993, hvor ikke alle klarede hele turen)
Klan Bonanza v. Jeppe: fint aktivitets niveau
Klan Krea v. Mikkel Eiby. Lavere aktivitetsniveau på grund af eksamener; men ses dog
månedligt.
Gruppelederen v. Jan Justesen. Jan gik til i nostalgiske minder om kolde og varme
påsketure, og tilskyndede alle trops- og klanspejdere at deltage i denne ultimative learningby-doing tur i påsken.
Veteranpatruljen v. Bitten: Veteranpatruljen har haft adskillige gode arrangementer i 2009,
heriblandt madlavning over bål, ølbrygning (ca 90 liter Tinta juleøl og Havenissens ale) og
vandretur rundt om (og på) Bagsværd sø. Kontakt gerne Bitten
(bitten.poulsen@post.tele.dk) hvis du vil på veteranpatruljens mailingliste.
Beretningerne blev godkendt.
c) Fremlæggelse af årsregnskab og status for 2009 til godkendelse
Regnskabet blev godkendt.
d)

Behandling af indkomne forslag:

Ingen indkomne forslag.
e) Væsentlige beslutninger om gruppens fremtid, herunder
1. Forelæggelse af planer for indeværende år
Sommerlejr i vordingborg uge 31.
60års jubilæum første weekend i september.
f) Vedtagelse af budget for 2010, herunder fastsættelse af medlemskontingent
Bestyrelsen forslag om uændret kontingent blev vedtaget: Kontingentet er herefter kr
900/år for aktive plus 600 kr for lejre og ture. Uændret 540 kr./år for passive,
75kr./år for ledere (minimumbeløb iflg DDS) og 100 kr./år for støttemedlemmer
Bestyrelsens indstillinger blev fulgt.
g) Fastsættelse af antallet af bestyrelsesmedlemmer under hensyntagen til §17.2 (i lovene for
DDS)
Bestyrelsen foreslår at gruppens bestyrelse sammensættes med 4-5 forældre, 4-5 ledere og
4-5 unge, stort set svarende til sammensætningen af den nuværende bestyrelse.
Forslaget blev godkendt.
h) Valg til bestyrelsen af
1. bestyrelsesformand, kasserer og øvrige forældre
2. unge samt
3. ledere, herunder mindst en gruppeleder
Bestyrelsen fortsætter således:
ad 1: Forældrerepræsentanter uændret
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ad 2: Jeppe Justesen.
ad 3: Jan Justesen, Peter Schjerling, Mette Heinsbæk-Larsen, Heidi Tuff, Peter
Scherling, Torben Christensen.
Bestyrelsen består herefter af
Forældre: Peter Breum (formand), Uffe Ougaard (kasserer), Bettina Skytte, Peter Klindt
Mogensen, Morten H. Poulsen, Svend L. Jørgensen og Michael Hegelund.
Ledere: Jan Justesen (Gruppeleder), Jacob Hedelund Sørensen, Heidi Tuff, Peter
Schjerling, Torben Christensen, Mette Heinsbæk-Larsen
Unge: Mikkel Eiby og Jeppe Justesen
i) Valg af gruppens 2 medlemmer af korpsrådet
Jeppe Justesen og Nanna Devantier.
j) Valg af gruppens fem medlemmer af divisionsrådet
Jan Justesen, Mette Heinsbæk-Larsen, Mette Ougaard, Heidi Tuff, Peter Breum.
k) Valg af revisor og en revisorsuppleant
Kaj Sørensen og Jens Larsen genvælges til hhv. revisor og revisorsuppleant.
l) Beretning fra større arrangementer tilknyttet gruppen jvf. §54 (i lovene for DDS).
Ingen.
m) Eventuelt
1. Peter Breum opfordrede til at fortsætte fællesspisning til grupperådsmøderne
2. Fint med den nye ordning med kontingent og turopkrævning.
3. Tak til madgruppen, der arrangerede middagen, og tak til kagebagerne.
Herefter takkede dirigenten for god ro og orden.

Morten Hougaard Poulsen
Referent
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1. Beretninger ved grupperådsmøde 26. januar 2010
1.1 Beretning fra formanden
Endnu et år er gået og 2009 har været et spændende år.
2009 var et år med korpslejr - Blå sommer.
En stor oplevelse for dem, som var med. Det
er et kæmpe projekt at stable en by på benene
med 19.000 indbyggere, hvor der skal sørges
for vand, toiletter, mad, aktiviteter og alle de
andre ting. Det giver et godt sammenhold i
gruppen, at alle grenene er med. Desuden for
børn og unge indblik i hvilke aktiviteter og
ting man laver i grenene over ens nuværende
gren.
I efteråret lykkedes det igen at få gang i
Dhegiha (minigrenen) således, at vi har en
mikro-, mini- og junior-gren. Det er en stor
spredning når vi har børnene fra 6 – 9 år, som vi har haft i en periode. Det har nu givet en lidt skæv
fordeling af børn i de 3 grupper, men det skal vi nok klare.
Vores økonomi, som omtales senere i dette blad, er heldigvis god. Vi er jo med i Genbrugslopperne
i Gladsaxe kommune og har ved dette arbejde tjent over kr. 30.000. Det er godt gået. En stor tak til
de forældre og spejdere, som har været med til dette. Jeg vil gerne opfordre flere forældre til at
deltage i dette arbejde. Det er nogle gode penge at tjene til at skabe nogle gode rammer for
spejderarbejdet og når vi er mange er indsatsen beskeden.
Vi har i år forsøgt os med at betaling for de traditionelle ture er indeholdt i kontingentet. Lederne er
meget tilfredse med ordningen og vi har ikke hørt nogen beklagelser fra forældrene. Det skaber
mindre administration og er en lettelse for lederne. Så det vil vi fortsætte med.
Veteran patruljen er gruppe forældre, ledere og andre interesserede med tilknytning til gruppen,
som arrangerer forskellige aktiviteter at være sammen om. Der er blevet lavet gourmet mad over
bål, brygget øl, vandret i det sjællandske, GPS løb mm. Der er sagtens plads til flere som gerne vil
være med og lave lidt anderledes spejderarbejde.
I 2010 har vi 60 års jubilæum og det skal selvfølgelig fejres med en stor fest på grunden så
lokalområdet finder ud af, at der er en aktiv spejdergruppe på Gedvad 45 – hvis der skulle være
nogen som ikke allerede ved det – og hvor der er mulighed for børn og unge at lave noget godt
spejderarbejde med det samvær og de oplevelser det giver.
Til slut vil jeg gerne på vegne af spejdere og forældre takke ledere, assistenter og medhjælpere for
engagementet og indsatsen i 2009.
Bestyrelsesformand
Peter Breum
1.2 Beretning fra Chiwere (Mikrogrenen) v. Mette Heinsbæk-Larsen
Så er endnu et år gået og der er sket en del i løbet af det år.
Foråret gik med at lærer spejderfærdigheder som bål, slå telt op, lave mad over bål, snitte, save og
knob bare for at nævne nogle af tingene.
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Vi deltog ikke på Mini-Primi, men i stedet holdte vi en chiwere weekend hvor forældrene kom til
middag lørdag aften så de kunne smage hvor gode spejderne var blevet til at lave mad over bål :o)
Der er gået en del møder med at bygge Oak-City bil så vi kunne blive klar til at tage af sted på OakCity rally, det var en god dag selvom vejret ikke var med os. Alle fra Chiwere endte med at
gennemfører, godt klaret.
Vi brugte de efterfølgende møder på at øve os inden vi skulle af sted på Blå Sommer (sommerlejr)
da Chiwere på denne tur selv skulle bygge køkkenbord, grave bål plads og slå telt op.
Så kom tiden endelig til at mødes på Stengården st. hvor bussen ventede på os for nu var det tid til
at komme af sted mod Blå Sommer.
Vi havde ca. 12 fra Chiwere med på lejren. De fik oplevet en del, blandt andet fordi det var sådan
en stor lejr og med en masse gode aktiviteter, som der stadig snakkes om. Der er tit blevet snakket
om aktiviteten hvor vi skulle blande kartoffelmel og vand. Det var I super gode til og efterfølgende
stod den på et iskoldt bad for at blive ren igen.
Inden vi tog på familieweekenden var der ca. 30 spejdere i Chiwere.
Familieweekend er turen hvor der er oprykning til stammen op over og det må man sige vi kunne
mærke i Chiwere da vi gik fra 30 til 3 spejdere. Resten rykkede nemlig op til Dhegiha som er
stammen for dem som er blevet for gamle til Chiwere.
Vi er dog hurtigt blevet flere medlemmer i Chiwere, så i dag er vi oppe på 11 spejdere.
I efteråret har vi leget en del og øvet os i at lave bål, binde knob og lavet julegaver.
Det at tænde bål er en god ting, når der bliver serveret lyserøde snobrød til, hvis man spørger
spejderne.
I starten af oktober måned var der en fællesdag med Mølleå division hvor andre spejdere i samme
alder også deltog. Chiwere gik en tur i skoven og endte ved Øresund hvor vi prøvede at fange
krabber og det lykkes. Herefter spiste vi frokost med alle de andre spejdere inden turen gik hjem
igen.
Året sidste tur blev juleturen, her var vi på et lidt langt løb om lørdagen ude i skoven, men vi fik da
også lavet en del juleting om eftermiddagen i hytten.
Det endte med at julemanden kom forbi lørdag aften, med en gave til alle de artige børn, og tænk
alle fik en gave.
Chiwere hilsen
Waokiki(Mette) & Peter
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1.3 Beretning fra Dhegiha (minigrenen) v. Birgitte Saxtorph
Dhegiha (minigrenen) er i efteråret genopstået, så spejderne melem 8 og 10 år igen har deres egen
gren, hvor de før var delt mellem Chiwere (mikrogrenen) og Teton (jouniorgrenen).
Dhegihaledelsen består af to ledere Kanti (Heidi, der er gammel spejder fra Hellerup Gruppe) Waka
(Birgitte, der har været leder i gruppen tidligere) og medhjælperen Akiho (Mathilde, der er
Santeespejder).
Dhegiha selv består af ca. 25 børn opdelt i 5 patruljer. I løbet af efteråret har alle spejderne fået
deres indianske spejdernavn, som vi bruger til møderne i Dhegiha. Vi har også en
patruljekonkurrence, hvor præmien er at patruljen selv må bestemme indholdet på et møde, hvor
patruljen fx kan få lov til at lave bolcher. En af de tilbagevendende opgaver i konkurrencen er at
have spejderlommen i orden.
I Dhegiha sigter vi efter at spejderne lære at samarbejde i patruljerne, derfor har vi i efteråret
arbejdet meget i patruljerne, hvilket vi også vil forsætte med efter jul.
Vi har fx bagt pandekager på trangia, hvor hvert patruljemedlem kun måtte bruge een hånd.
Derudover har patruljerne gået på ski, dvs. at fire patruljemedlemmer deles om et par ski, og så skal
patruljen fra et sted til et andet. Det er langt sværere end man skulle tro.
Der har dog også været tid til andre ting, vi har taget et basismærke i ”kort og kompas”, vi har været
på udflugt til Rundetårn, desværre var det overskyet, så vi fik ikke set på stjerner, og vi har lavet
drømmefangere til fange de onde drømme, når vi er på tur.
Hvad vi skal efter jul ligger ikke fuldstændig fast, men vi skal i hvert fald tage mindst et mærke
mere. Og mon vi ikke også skal en tur i skoven?
Birgitte.
1.4 Beretning fra Teton (Juniorgrenen) v. Mikkel Smith Eiby
Vi er pt. 14 aktive spejdere, 3 ledere og én assistent. I det forgangne år har vi været vidt omkring –
både i gruppe-, division- samt korpsregi. Der har været stort fremmøde til møder og ture. Og i det
daglige trives vores tetonspejdere rigtig godt. På møderne har vi bl.a. arbejdet en del med pioner
(rebslagning, raftebygning mm.), hvilket har udløst et fint mærke til uniformen. Men vi har skam
også været ude og repræsentere gruppen på en sjov og oplevelsesrig tur til Experimentariet.
Af ture kan der nævnes: Blå Sommer, korpslejr i Sønderjylland med 20.000 gæve spejdere. De
traditionsrige ture Familieweekenden og Juleturen, samt et Juniortræf med resten af divisionens
juniore.
Vi håber på, at kunne opretholde en ligeså god kadence i det kommende år!
/Juniorledelsen
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1.5 Beretning fra Santee (troppen) v. Jacob Hedelund Sørensen
Blå Sommer, Påsketur, Weekendture, Oak City…… vi kunne blive ved, højt aktivitetsniveau
gennem hele året, som forhåbentligt forsætter!
I starten af 2009 var der PLPA-træning som
vanligt, og det blev endnu engang en succes,
bortset fra at vi kun deltog med en deltager
gør det bedre i år!
Blå Sommer var årets sommerlejr hvor stort
set hele Santee deltog. 10 dage med oplevelser
og udfordringer gensyn med venner og måske
kærester.....
På familieweekenden var der traditionelt
oprykning. Vi fik ikke tilført nye kræfter, men
sagde farvel til den hel del, så vi er 1 patrulje
med 5 i. Men mon ikke på næste
familieweekend vi får nogle fra Teton?
Så var der mange der var på Plan, forsæt med det. Vi kan ikke sige det for mange gange Plan er
meget vigtigt at deltage på, nye færdigheder/venner, aktiviteter vi ikke kan tilbyde som gruppe. Tag
af sted, det eneste du skal betale er dine lommepenge….
Vi har også afholdt vores ædegilde, hvor ingen går sultne hjem…..
Vi gælder os til det nye år, hvor mange gode og sjove ture/møder venter!
Spørgsmål er meget velkommende og besvares på bedste vis, på vejene af Santee ledelsen.

Med Santee hilsen
Putinghinghota og Wayupika

1.6 Beretning fra Bonanza v. Jeppe Ellesøe Justesen
Året startede med Jonas som klanleder. Vi var til vores banket første banket - en anderledes
oplevelse hvor man så den anden side af spejder arbejdet i gruppen.
Derefter var der leder tur, hvor Jonas deltog, med Chuck i en dobbeltseng…..
Påsketuren blev oplevet af 4 fra klan Bonanza. I skøn natur.
Klanen deltog også i året Ud i det lyse grønne. Hvor vi fik rystet endnu mere sammen på klanen.
Så var der Oak city rally som vi deltog festligt i, med en god fredag aften og et endnu hyggeligere
løb om lørdagen. Vi deltog her ca. 4 personer.
Bonanza deltog selvfølgelig også på Blå Sommer med stort set alle fra klanen. En tur hvor vi fik et
bedre sammenhold med den anden klan.
Tiden er nu i august hvor der blev deltaget i Mølleåsejladsen – dog kun med 1 deltager, dog blev 2.
Lyngby optaya repræsenteret.
På familie weekenden var vi 3-4 med og vi fik en masse nye spejdere op i klanen. Klanen nu er på 8
aktive og 2 på efterskole. Her fik vi også prøvet vores nye opryknings ritual – som virkede optimalt.
DDS, 2. Lyngby Optaya Gruppe
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Efter familieweekenden blev der valgt ny klanleder, som gik fra Jonas til Jeppe.
Efterårs feriens kurser var vi 3 som deltog.
Juleturen gik også som smurt med 4-5 deltagere og hvor klanen stod på poster.

Til årets møder er gangen blevet renoveret i klanhytten og
hele hytten er ryddet meget op. Samtidig er forsøgt starte en
masse sjov spejderarbejde.Der er også blevet holdt en masse
divisions arrangementer i hytten, for at samle divisionen.
Vi ser i klanen meget frem til det nye år og vi glæder os
meget til at se det nye tag!

Med spejder Hilsen Ohitika.

1.7 Beretning fra Hidatsa (Krea klan)
Beretningen aflægges på grupperådsmødet
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1.8 Beretning fra gruppelederen (Jan Justesen)
Af møder har jeg, spredt over hele året, bl.a. deltaget i
bestyrelses og ledelsesmøder i 2. Lyngby Optaya og
nogle få gruppeledermøder i divisionen.
På gruppeledermøder i divisionen holder jeg som
repræsentant for 2. Lyngby Optaya, møde med de
øvrige gruppeledere i Mølleå division. Mølleå
division dækker De Blå Spejdere i Gladsaxe, Lyngby
Taarbæk og Rudersdals kommuner. Her tales om
divisionens arrangementer og udveksles erfaringer
grupperne imellem.
Året startede med den traditionsrige Banket som er en
slags nytårsfrokost for alle ledere og seniorer i 2.
Lyngby Optaya.
Så var vi på lederkursusweekend, hvor indholdet var lidt mere seriøst end på Banketten.
Af ture jeg har deltaget i skal 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,
sheltere eller under åben himmel. I år var der deltagere fra troppen og klanen med, og vi oplevede
det mest vidunderlige vejr i hele gruppelederens lange erindring, ja det er trods alt over 30
påsketure.
Så har gruppen solgt Lillebror Lodder i foråret med et pænt økonomisk overskud.
Sommerlejren var igen i år for hele 2. Lyngby Optaya da vi var på Blå Sommer i Sønderjylland
sammen med ca. 19.000 andre spejdere fra ind og udland. Forældre weekenden gik som traditionen
byder sig til Helsinge.
Årets sidste tur var den traditionsrige, igen i år velplanlagte, juletur med deltagelse af hele gruppens
spejdere, hvor også Julemanden kom med gaver til alle de artige børn.

Med spejder og indianer hilsen.
Itangcang.
1.9 Beretning fra kasserer (Uffe Ougaard).
Det foreløbige regnskab er vedhæftet denne
indkaldelse til grupperådsmødet. Ved mødet vil det
endelige og reviderede regnskab blive fremlagt.
Regnskabet for 2009 har vist sig at ende betydeligt
bedre end budgettet. Det skyldes især følgende
forhold:
·
·
·

Væsentligt flere kontingentpenge på grund
af mindre frafald end forventet
Større deltagertilskud (en-gangs årligt
tilskud fra kommunen) end forventet
Reduktion af divisionskontingent til 50% af
det normale
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·
·

Kommunalt transporttilskud på 13025 kr til transport til Blå Sommer
Næsten 31000 i indtægter ved loppemarked, meget mere end vores konservative budget.

Vi forventer at benytte en del af overskuddet til renovering af klanhyttens tag og isolering i 2010.

Drift og vedligehold af hytter i 2009
I 2008 fik vi bevilget ekstraordinært tilskud fra Gladsaxe Kommune til renovering og isolering af
facaden på tropshytten. Dette vedligehold til ca. 55300 kr blev udført i foråret og vi fik umiddelbart
efter udbetalt tilskuddet på 43515 kr. Udover de 55300 kr har vi brugt ca. 83000 til drift
(forsikringer, el, vand) og almindeligt vedligehold af hytter. Disse udgifter får vi dækket 75% fra
Gladsaxe Kommune.
Ture, lejre og kurser, samt afrapportering om turkontingent.
Årets store arrangement var Blå Sommer med ca 60 deltagere fra 2. Lyngby Optaya. Vi havde
samlede udgifter på ca 122.000, og indtægter (deltagerbetaling og kommunale tilskud) på ca
125.500. Lejren gav altså et lille overskud på 3500 kr. Desuden har vi i december fået bevilget
kommunal transporttilskud på 13.025. Dette beløb kunne vi ikke budgettere med, da det først i
december beregnes hvor stort dette tilskud kan blive. Vi foreslår at anvende overskuddet til
billiggørelse af kommende sommerlerje.
Ved grupperådsmødet besluttedes det at indføre betaling for weekendture, turneringer og kurser via
et fast beløb sammen med kontingentet, for at aflaste lederne fra at håndtere kontante indbetalinger
for årets mange weekendture, og således også minimere risikoen for tyveri af kontanter (som vi
desværre så sidste år). Vi har i 2009 opkrævet et sådant turkontingent ved 2 af årets 3
kontingentopkrævninger, og har samlet fået 25650 kr ind til betaling af ture. Hvis vi havde
opkrævet turkontingentet hele året ville vi have fået ca 38.000 ind.
Pengene er blevet brugt til dækning af egenbetaling (d.v.s. udgifter minus kommunale tilskud) på 7
kurser (3 ugekurser i påske og efterårsferie med i alt 7 deltagere), og 4 weekendkurser i forår og
efterår med i alt 6 deltagere), og 17 en-dags og weekendture med i alt over 200 deltagere.
Samlet har vi brugt ca. 3500 kr mere end indbetalingerne.
Bestyrelsen foreslår at vi fastholder turkontingentet på sit nuværende niveau, men udvider
ordningen, så den også dækker både spejderes og forældres deltagelse i familiearrangementer som
fastelavn og familieweekenden lige efter sommerferien, og at vi så efter endnu et år vurderer om
turkontingentets størrelse skal justeres.
Budget og Planer for 2010
I 2010 har vi fået planlagt at renovere tag og tagisolering på klanhytten, som trænger voldsomt til
det. Vi har indhentet tilbud på ca. 100.000 og har ekstraordinært fået bevilget 75.000 i tilskud fra
Gladsaxe Kommune. Vi forsøger og forventer at få dækket resten af udgifterne via andre fonde
(Johs. Foghs fond og Det Danske Spejderkorps klimapulje).
Desværre havde vi et løbende toilet i en periode sidste vinter. Det gav et ekstra vandforbrug på ca
180 kubikmeter. Det kommer til at koste os ca 9500 i afgifter for vand og vandafledning i 2010.

Uffe
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Navne og adresser
Bestyrelsen
Funktion
Navn
Formand
Peter Breum
Kasserer
Uffe Ougaard
Forældrerep. Peter Klindt Mogensen
Forældrerep. Bettina Skytte
Forældrerep Morten Poulsen
Forældrerep Michael Hegelund
Forældrerep Svend Lorentz Jørgensen
Gruppeleder Jan Justesen
Leder
Heidi Tuff
Leder
Peter Schjerling
Leder
Jacob H. Sørensen
Leder
Mette Heinsbæk-Larsen
Leder
Torben Christensen
Ung
Mikkel Eiby
Ung
Jeppe Justesen

Hele Styrelsen
Alle Ledere

DDS, 2. Lyngby Optaya Gruppe

Valgt i
2007
2016
2008
2009
2009
2009
2009

e-mail
peter@2lyngby.dk
uffe@2lyngby.dk
pkm@2lyngby.dk
bettina@2lyngby.dk
morten@2lyngby.dk
michael@2lyngby.dk
svend@2lyngby.dk
just@2lyngby.dk
heidi@2lyngby.dk
schjerling@2lyngby.dk
jacob@2lyngby.dk
mettemus@2lyngby.dk
torben@2lyngby.dk
mikkel@2lyngby.dk
jeppe@2lyngby.dk

Telefon
44 49 03 57
44 44 11 13
44 44 09 07
45 88 04 10
38 88 78 48
28 350 355
39 56 27 72
44 44 84 86
45 93 88 05
44 44 39 54
35 85 24 33
44 98 37 28
20 61 25 32
25 21 03 17
44 44 84 86

styrelse@2lyngby.dk
leder@2lyngby.dk
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Gruppeledelsen
Den daglige "spejdermæssige" ledelse, består af gruppelederen
og lederne for de enkelte grene (se nedenfor)
Gruppeleder
Gruppeleder

Jan Justesen

just@2lyngby.dk

44 44 84 86

Chiwere, Mikrogrenen, for de 6-7 årige
Mikroleder
Mette Heinsbæk-Larsen
Mikroassistent
Peter Schjerling
Mikrohjælper
Ronja Smith Eiby

mettemus@2lyngby.dk
schjerling@2lyngby.dk
ronja@2lyngby.dk

44 98 37 28
44 44 39 54
44 44 06 74

Dhegiha, Minigrenen, for de 8-9 årige
Minileder
Heidi Tuff
Miniassistent
Birgitte Saxtorph

heidi@2lyngby.dk
birgittes@2lyngby.dk

45 93 88 05
23 20 07 53

christian@2lyngby.dk

28 62 56 47

mikkel@2lyngby.dk
torben@2lyngby.dk

25 21 03 17
20 61 25 32
44 44 09 07

jacob@2lyngby.dk
sten@2lyngby.dk

35 85 24 33
44 44 12 16

Bonanza, Seniorerne, for de 16-18 årige, Krea Klan
Klanleder
Jeppe Justesen
jeppe@2lyngby.dk

44 44 84 86

Hidatsa, Seniorerne, for de 16-25 årige, Krea Klan
Klanleder
Eske Sparsø
eske@2lyngby.dk

45 88 96 30

Veteranpatruljen
Kontaktperson

38 88 78 48

Teton, Juniorgrenen, for de 10-12 årige
Juniorleder
Christian Mørkehøj
Hansen
Juniorassistent
Mikkel Smith Eiby
Juniorassistent
Torben Christensen
Juniorassistent
Martin Klindt Andersen
Santee, Spejdergrenen, for de 12-15 årige
Tropsleder
Jacob H. Sørensen
Tropsassistent
Sten Rasmussen

Bitten Poulsen

DDS, 2. Lyngby Optaya Gruppe

bitten.poulsen@post.tele.dk
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