DDS 2. Lyngby Optaya
Invitere alle spejdere, ledere, forældre og andre
interesserede til

Grupperådsmøde og fælles spisning
Tirsdag den 30. januar 2007
Spejdermarken Gedvad 45
Kl. 18:00 til 21:00
Program
 Kl. 18-19: Fællesspisning
 Kl. 19-21: Grupperådsmøde inkl. fremvisning af
billeder fra året der gik
- der vil blive arrangeret film for de mindste under
grupperådsmødet
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Grupperådsmøde i 2. Lyngby Optaya Gruppe

Tirsdag den 30. januar 2007
På Spejdermarken, Gedvad 45
Aftenen foregår således:
 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 arrangementerne i det forgangne år – med indlagte pauseaktiviteter
- under Grupperådsmødet vil der være film for de mindste i en af de andre hytter
 21:00 – Arrangementet er slut – den ny bestyrelse fortsætter med kort planlægning og
konstituering.
Grupperådet er spejdergruppens øverste myndighed og består af
medlemmer, der er fyldt 15 år
forældre til medlemmer under 18 år
bestyrelsen





Dagsorden for Grupperådsmødet:
a) Valg af dirigent og referent
b) Beretning fra bestyrelse og ledergruppe
Skriftlig beretning findes på efterfølgende sider i bladet. Der vil på mødet blive vist
billeder fra årets ture og andre arrangementer.
c) Fremlæggelse af årsregnskab og status for 2006 til godkendelse
Se senere i bladet i afsnit 0.
d) Behandling af indkomne forslag
Forslag til behandling på grupperådsmødet fremsendes til formanden senest den 20. januar
2007. (Søren Bjørn, Marie Grubbes Allé 47, 2800 Lyngby eller soren@2lyngby.dk)
Indkomne forslag vil blive offentliggjort på gruppens hjemmeside senest den 23. januar
2007.
e) Væsentlige beslutninger om gruppens fremtid, herunder
1. Forelæggelse af planer for indeværende år
Det er bestyrelsens indstilling at der i 2007 fokuseres på at støtte opbygningen af
ledergruppen således at 2.Lyngby fortsat vil have grene der dækker alle alderstrin.
Der vil i 2007 således bruges færre kræfter på vedligehold og renovering.
Bestyrelsen foreslår at gruppen fortsætter i Loppemarkedsordningen på tilsvarende
niveau som i 2006. Udover de traditionelle spejderaktiviteter for gruppens
medlemmer planlægges fastelavnsfest, to arbejdsweekender samt familieweekend,
hvor også forældre og søskende er velkomne.
2. Beslutninger i øvrigt om gruppens udvikling, spejderarbejde mv.
Gruppen mangler ledere og fortsætter indtil videre med en fælles mikro/mini gren.
3. Vedtagelse af budget for 2007, herunder fastsættelse af medlemskontingent
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Bestyrelsens forslag til budget for næste år ses sammen med regnskabet senere i
bladet. Bestyrelsen foreslår et uændret kontingent på kr 900/år for aktive 540 kr./år
for passive og 100 kr./år for støttemedlemmer. .
f) 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 gruppestyrelse.
g) Valg til bestyrelsen af
1. bestyrelsesformand, kasserer og øvrige forældre
2. unge samt
3. ledere, herunder mindst en gruppeleder
ad 1. Søren Bjørn har været medlem af bestyrelsen siden 1999 heraf seneste 7år som
formand og modtager ikke genvalg, Bestyrelsen anbefaler valg af Peter Breum til ny
formand. Forældrerepræsentanter Peter Schjerling, Mona Andersen og Ulrik Eiby
stiller op til genvalg. Forældrerepræsentant Heidi Hillerup Tuff og Kasserer Uffe
Ougaard er ikke på valg. Bestyrelsen opfordrer nye forældre til at indtræde i
bestyrelsen.
ad 2. Nanna Ørum, Mikkel Christensen, Mikkel Smith Eiby, Mette Heinsbæk-Larsen,
Birgitte Saxtorph stiller op til genvalg.
ad 3. Jan Justesen, Jakob Rørbech, Jacob Hedelund Sørensen, Mette Ougaard stiller op
til genvalg.
h) Valg af gruppens 2 medlemmer af korpsrådet
1. Nanna Molnit Ørum og Mette Ougaard stiller op til genvalg
i) Valg af gruppens fem medlemmer af divisionsrådet
1. Jan Justesen, Mette Ougaard, Nanne Molnit Ørum, Mette Heinsbæk-Larsen, Mona
Andersen og Uffe Ougaard stiller op til genvalg
j) Valg af revisor og en revisorsuppleant
1. Kaj Sørensen og Jens Larsen stiller op til genvalg til hhv revisor og revisorsuppleant
k) Beretning fra større arrangementer tilknyttet gruppen jvf. §54 (i lovene for DDS).
Ingen.
l) Eventuelt

1. Beretninger ved grupperådsmøde 30. januar 2007
1.1 Beretning fra formanden
Årets store begivenhed for Santee (troppen) og Hidatsa (klanen) var sommerlejren i Kandersteg, det
store internationale spejdercentret i Schweiz. Der deltog i alt 29 personer fra gruppen, heraf 17
tropsspejdere og 9 seniore der alle fik en uforglemmelig oplevelse under på alle måder optimale
forhold i alperne. Der blev knyttet mange kontakter med jævnaldrende på tværs at grupperne,
kontakter som med yderligere næring udvikler sig til venskaber der fastholder vores unge i
spejderbevægelsen i en tid med mange andre og lettere tilbud.
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Grupperådets beslutning om at yde et økonomisk tilskud til Kandersteg betød at der var et meget
højt aktivitetsniveau med river rafting, rapelling, mountain biking, klatring, canyoning, bjerg- og
gletsjervandring. Beslutningen var en følge af bestyrelsens fokuserede arbejde på at fastholde
tropsspejdere og seniorer i gruppen for på langt sigt at danne en base for intern lederrekruttering.
Første trin med at fastholde flere tropsspejderne ser ud til at være lykkes, men desværre er vi hårdt
pressede på ledersiden. Sidste år havde vi frafald af flere dygtige ledere der rejste på grund af
arbejde og uddannelse. Vi har ikke lykkedes med at tiltrække nye i tilstrækkeligt omfang og vores
ledelse har løftet en kæmpe opgave for at få det til at hænge sammen i det seneste år. Manglen på
ledere betød at vi sidste år blev nødt at slå mikro og mini grenene sammen og lukke for nye
indmeldelser. Ledersituationen er uholdbar og klart den vigtigste opgave for bestyrelsen i det
kommende år. Bestyrelsen opfordrer alle til at udnytte kontakter til at skaffe ledere til gruppen, men
også til at hjælpe til i den aktuelle situation.
Fastelavn og familieweekenden var som sædvanligt en succes med god deltagelse – ligesom der
som sædvanligt ikke har været så mange til de to arbejdsdage på Spejdermarken.
Grupperådet pålagde bestyrelsen om at forsøge om det var muligt at fortsætte i Gladsaxe
loppemarkedet på trods at problemer med at få hjælp fra forældre. Anne og Peter Breum har
sammen med en række andre forældre løftet opgaven og har fået rejst i alt kr. 17915 til gruppen. En
stor tak til alle de aktive. Peter Klindt Mogensen har meddelt at han påtager sig opgaven med at
organisere loppemarkedet i 2007.
Efter udskiftning af vinduer i den sidste hytte er vi nu færdige med vores plan for at få bragt
Spejdermarken og hytterne op til en rimelig standard. Der vil naturligvis stadig være en række
opgaver med at vedligeholde de gamle træhytter, men større arbejder forventes ikke i det
kommende år.
Fokus for bestyrelsen i det nye år vil være på at støtte vores ledere i spejderarbejdet, fastholde og
udbygge ledergruppen og troppen (Santee), samt sikre en sund økonomi. Mht. spejderarbejdet og
økonomi i øvrigt henvises 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 skal ledere, assistenter og hjælpere
have rigtig mange tak for deres store indsats.
Afslutningsvis vil jeg gerne sige tak for de mange dejlige oplevelser som mine børn har haft i
gruppen gennem de sidste 15 år og som Lisbeth og jeg har fulgt bl.a. gennem arbejdet i bestyrelsen.
Efter 7 år som formand har jeg besluttet at stoppe og er meget glad for at Peter Breum stiller op som
bestyrelsens formandskandidat på grupperådsmødet. Jeg håber på et stort fremmøde af forældre til
grupperådsmødet som kan give den nye bestyrelse et solidt mandat.
Søren Bjørn,
Bestyrelsesformand

1.2 Beretning fra Chiwere (Mikrogrenen) og Dhegiha (Minigrenen) v. Mette
Heinsbæk-Larsen
I løbet af 2006 har vi taget en del mærker bl.a. drama og vandaktiviteter.
I foråret var vi på Oak-City i regnvejr men det stoppede dem ikke – sådan!
Der har været et par ture i løbet af året og en af dem var sommerlejren på Næsbycentret, hvor de
også fik et par mærker for at være med. På vejen hjem skulle vi i BonBonLand, der blev prøvet
rigtig mange ting og tiden gik alt for hurtigt, men det var nu dejligt at komme hjem igen.
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På sommerlejren hyggede vi os med at lave mad over bål og lege i området omkring lejren.
Vi prøvede at lave et badebassin, men det tog alt for lang tid at fylde vand i, da der var kommet lidt
vand i, og dhegiha ikke gad mere, begyndte vandkampen.
Vi har også været på tur til Vestamager, hvor der ligger et rigtig fedt naturcenter! Der holdte vi bl.a.
slanger, fik fisket og leget inden turen gik hjem til spejderhytten, hvor der skulle laves mad over
bål.
Vi har også holdt nogle af vores møder på radiomarken, det har været godt at komme lidt væk og
holde møde et andet sted. På radiomarken har vi bl.a. lavet bål og snobrød, gået tur med lygter ved
søen og kigget på dyr i skovbunden.
På et møde tog vi en tur i hareskoven, selvom det var rigtig mørkt havde vi en god tur og fik set
skoven på en anden måde end når der er lyst.
I midten af november gik vi i gang med at lave julegaver til familien.
I husker at melde afbud til møderne, det er rigtig lækkert!
Dhegiha-ledelsen
Torben, Mikkel & Mette
1.3 Beretning fra Teton (Juniorgrenen) v. Nanna M. Ørum
De kolde vintermåneder brugte vi på at øve spejderfærdigheder. Vi øvede orientering og havde et
forløb med morse, hvor vi blandt andet lavede et morseapparat.
I foråret forberedte vi os til årets MiniPrimi. Vi tog sav- og øksebevis og tændte bål. MiniPrimi,
som er divisionturnering for minier og juniorer i divisionen, gik rigtig godt. Vi var 2 patruljer af
sted. Vi kom hjem med en 1. plads i turn out og to 2. pladser, en i løbet og tovtrækning. Godt
kæmpet Teton.
I juli var vi på sommerlejr ved Næstved i 5 dage. Det var 5 meget varme dage! Vi prøvede en masse
spændende ting, f.eks. roede vi i kajak, byggede en dampbåd og smedede et mergelspir og en masse
andre ting. Vi sluttede lejren af med at tage i BonBon land. Vi havde vundet billetter gennem
Lillebrorlotteriet.
I efteråret har vi været på familieweekend. Vi skulle også have været på juniortræf med divisionens
juniorer, men grundet mangel på tilmelding tog vi ikke af sted. Vi håber at komme af sted i 2007.
I efteråret har vi øvet 1. hjælp, været på løb i den mørke skov, lavet A-bukkeræs og leget en masse
lege.
Til juleturen havde Teton lavet 2 sketches som de viste for Chiwere og Dhegiha. På juleturen tog vi
til Grand Canaria og holdt grisefest og julehyggede.
I 2007 skal vi igen på MiniPrimi som vi håber at klare lige så flot som i 2006. vi tager igen
traditionen med Oak City Rally op, som er et stort sæbekassebilløb. Til sommer går turen til det
sydlige Sverige og vi håber på at få en rigtig dejlig sommer i de skånske.
Tetonledelsen siger tak for 2006 og håber at 2007 bliver et lige så godt år.
Med spejderhilsen
Wicasta Ksapa og Ihaohingni
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1.4 Beretning fra Santee (troppen) v. Jacob Hedelund Sørensen
I 2006 var der ingen PLPA-træning som vanligt, men det simpelthen fordi vi havde travlt med at
planlægge sommerlejren til Kandersteg. Men PLPA-træning vender tilbage i 2007 så husk lige at
melde jer til.
Divisionsturneringen, Påsketur, Kollektivuger, Weekendture, Oak City…… vi kunne blive ved, højt
aktivitetsniveau gennem hele året, som forhåbentligt forsætter!
I år vi på sommerlejr i Schweiz, på et spejdercenter der hedder Kandersteg, sammen med resten af
grupperne i Divisionen. Forventnings glæde blev opfyldt efter 20 timers buskørsel. Vi havde nogle
rigtige gode 12 dage, hvor vi sejlede i gummibåd med ca. 20 km/t ned af en brusende flod, gik
nogle gode ture i Alperne, kørte i bobslæde, besøgte Bern, gik mere i Alperne. Formålet med at
grupperne i Divisionen havde arrangeret en udenlands tur som denne var at bygge bro imellem
spejderne i grupperne, og det må man sige lykkes gennem fælles aktiviteter i Schweiz og ikke
mindst på gensyns arrangementet i november. Se billeder fra sommerlejren på www.2lyngby.dk ,
og se selv....
På familieweekenden var der traditionelt oprykning. Fra Teton modtog vi mere end 1 håndfulde
Tetoner, fik delt nye patruljer og gennemgået den efterhånden traditionelle oprykningsceremoni.
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….
Her slut på året har vi afholdt vores Kollektivuge, som I holder så meget af, og vi skal nok afholde
nogle flere selvom i var lidt uartige...
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
Waahijaja og Wayupika

1.5 Beretning fra Hidatsa (Krea klan) v. Mikkel Andreas Christensen
KREA Hidatsa har været meget aktiv i år. Vi har været på en masse spændende ture, og så har vi
prøvet at lave lidt i vores hytte (primært hygge).
Vi er 9 aktive seniorer for tiden, og da der er en stor aldersspredning i klanen, arbejder vi meget på
at få klanen til at vokse sammen til én stor familie.
2006 startede med at vi vågende op efter en fantastisk klan-nytårsaften. Og så gik vi straks i gang.
Vi startede med at afholde en tur for troppen i begyndelsen af året med temaet: ”Hvad du ikke dør
af, gør dig stærkere.” Det var en rigtig hyggelig tur, hvor troppen blev meget stærk…
Så kom Påsketuren og den traditionsrige tur i Dyrehaven på Kristi Himmelfartsdag sammen med
seniorer fra hele Nordkøbenhavn.
Af troppen blev vi inviteret med til Kandersteg, og klanen havde en fed tur. Vi prøvede ”river
rafting”, bjergklatring, mountain biking og meget andet.
I efteråret har vi været på Nathejk, hvor man jagter små uskyldige tropsspejdere, og det har vi jo en
vis erfaring i…
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Vi har også været på Stjernetræf på Egemosecenteret - en rigtig seniortur for én gangs skyld. Vi
dystede mod ca. 21 andre seniorpatruljer fra hele landet i en lang række rigtigt sjove discipliner.
Det sidste store projekt i år bliver fælles nytårsaften, som vi glæder os meget til.
Vores fremtidige planer er, at deltage på mindst lige så mange ture, og hygge os endnu bedre.
Klanledere
Mikkel Christensen
og Jakob Rørbech

1.6 Beretning fra gruppelederen (Jan Justesen)
Af møder har jeg spredt over hele året bl.a. deltaget i bestyrelses og ledelsesmøder i 2. Lyngby og
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
og Søllerød kommuner. Her tales om divisionens arrangementer og udveksles erfaringer grupperne
imellem.
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
eller under åben himmel.
Så har gruppen solgt Lillebror Lodder i foråret med et pænt økonomisk overskud.
Sommerlejren var for 2. Lyngby Optaya i år lidt anderledes da hele gruppen ikke tog samlet af sted.
Jeg var med Santee og Hidatsa ( trop og klan) på tur til Kandersteg i Schweiz.
Turen var en fælles tur for troppe og klaner i divisionen, vi var i alt 210 personer.
Aktiviteterne var bl.a. riverraftning, cayoning, mountain bikes, bjergklatring, og masser af
vandreture, alt i alt en fantastisk oplevelse for alle deltagere.
Forældre weekenden gik som sædvanligt til Helsinge og årets sidste tur var den traditionsrige
juletur med deltagelse af hele gruppens spejdere, hvor også Julemanden kom med gaver til alle de
artige børn.
Med spejder og indianer hilsen.
Itangcang.
1.7 Beretning fra kasserer (Uffe Ougaard)
Efter 4 år med ekstraordinært meget renoveringsaktivitet i spejderhytterne har 2006 været et år,
hvor spejderaktiviteterne har fyldt mere.
Det største arrangement i år var den fælles sommerlejr til spejdercentret i Kandersteg i Schweiz
sammen med trops- og klangrenene fra de øvrige spejdergrupper i divisionen. Der var fra starten
stor usikkerhed om omkostningerne for turen og vi havde budgetteret med et tilskud fra gruppen på
ca. 20.000, eller i værste fald meget mere. Det endte dog med at 2 af de fælles udgiftsposter til turen
til Kandersteg blev noget mindre end frygtet: bustransport med Lyngby Turistfart og madindkøb i
Schweiz. De samlede udgifter for 2. Lyngbys 29 deltagere endte med at være ca. 72000 kr, hvoraf
deltagerne betalte ca. 54000 og 2. Lyngby Optaya ydede et tilskud på ca. 17000 kr.
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Samlet viser årets regnskab alligevel et overskud på ca. 10000 kr. efter samlede udgifter på ca.
307000 kr. og samlede indtægter på ca. 317.000 kr. Dette er væsentligt bedre end budgettet, først og
fremmest fordi
 Vi afholdt to loppemarkeder i Gyngemosen med et samlet overskud på 17915 kr.
 Vi havde et overskud på ca. 10.000 kr. ved salg af børnehjælpsdagens lodsedler
 En forældre støttede gruppen med en fradragsberettiget gave på kr. 7100. Vi takker mange
gange, og vi vil gerne opfordre andre forældre der ønsker at støtte gruppen til at gøre det
samme. (Kassereren kan være behjælpelig med det praktiske)
Kurser
I efterårsferien har 10 trops- og klanspejdere været på kurser, og i vinter var en leder på vinterfjeld
kursus. De samlede udgifter til kurserne har været ca. 16.000 kr., hvoraf Gladsaxe Kommune har
betalt tilskud på ca. 9300 kr.
Ture og Lejre
I regnskabet er registreret 22 ture, lejre og kollektivuger i årets løb. Det samlede regnskab for disse
ture og lejre viser et underskud på ca. 19300 kr. Størstedelen af underskuddet er som nævnt knyttet
til turen til Kandersteg, de resterende ture løber som hovedregel rundt.

Det foreløbige regnskab er vedhæftet denne indkaldelse til grupperådsmødet. Ved mødet vil det
endelige og reviderede regnskab blive fremlagt.

DDS, 2. Lyngby Optaya Gruppe

Grupperådsmøde den 30. januar 2007.

Side 8/8

DDS, 2. Lyngby Optaya Gruppe

Grupperådsmøde den 30. januar 2007.

Side 9/9

DDS, 2. Lyngby Optaya Gruppe

Grupperådsmøde den 30. januar 2007.

Side 10/10

DDS, 2. Lyngby Optaya Gruppe

Grupperådsmøde den 30. januar 2007.

Side 11/11

Ordliste, navne og adresser
Grupperådet: Stemmeberettigede i grupperådet (generalforsamling):
Medlemmer, der er fyldt 15 år
Forældre til medlemmer under 18 år
Bestyrelsen
Bestyrelse
Bestyrelsen er sammensat efter korpsets love og i øvrigt som besluttet på grupperådsmødet.
Den består af valgte forældrerepræsentanter, uniformerede ledere og unge fra gruppen.
Forældrene arbejder især for at sikre en dygtig og spejdermæssigt veluddannet stab af
ledere, og for at det økonomiske grundlag er i orden - altså rammerne.
Lederne har ansvaret for at gennemføre møder, ture og andre spejderarrangementer - altså
indholdet.
Blandt forældrene vælges en formand og en kasserer.
Medlemmer af gruppestyrelsen som valgt på grupperådsmødet 30. januar 2006:

Funktion
Formand
Kasserer
Forældrerep.
Forældrerep.
Forældrerep.
Forældrerep.
Forældrerep.
Gruppeleder
Leder
Leder
Leder
Ung
Ung
Ung
Ung
Ung

Navn
Søren Bjørn
Uffe Ougaard
Mona Lisa Andersen
Ulrik Eiby
Heidi Tuff
Peter Breum
Peter Schjerling
Jan Justesen
Jacob H. Sørensen
Mette Ougaard
Jakob Thaysen Rørbech
Mikkel Christensen
Mette Heinbæk-Larsen
Nanna Molnit Ørum
Birgitte Saxtorph
Mikkel Eiby
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Valgt i
1999
2006
2001
1999
2004
2001
2005

Udtrådt
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Telefon
44 44 15 07
44 44 11 13
44 44 93 50
44 44 06 74
45 93 88 05
44 49 03 57
44 44 39 54
44 44 84 86
35 85 24 33
26 18 95 13
45 88 50 55
28 60 11 90
44 98 37 28
40 44 93 05
44 44 10 59
44 44 06 74
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Gruppeledelsen
Den daglige "spejdermæssige" ledelse, består af gruppelederen
og lederne for de enkelte grene (se nedenfor)
Gruppeleder
Gruppeleder

Jan Justesen

44 44 84 86

Chiwere, Mikrogrenen, for de 6-7 årige
Mikroleder
Mette Heinsbæk-Larsen
Gruppehjælper
Torben Christensen

44 98 37 28
20 61 25 32

Dhegiha, Minigrenen, for de 8-10 årige
Minileder
Mette Heinsbæk-Larsen
Senior
Mikkel Smith Eiby

44 98 37 28
44 44 06 74

Teton, Juniorgrenen, for de 10-12 årige
Juniorleder
Nanna Molnit Ørum
Juniorassistent
Mikkel Andreas Christensen

40 44 93 05
28 60 11 90

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

35 85 24 33
26 18 66 17

Hidatsa, Seniorerne, for de 16-25 årige, Krea Klan
Klanleder
Jakob Thaysen Rørbech
Klanassistent
Mikkel Andreas Christensen

45 88 50 55
28 60 11 90
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