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Grupperådsmøde i 2. Lyngby Optaya Gruppe
Tirsdag den 21. Januar 2014
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 en kort planlægning og
konstituering.
Grupperådet er spejdergruppens øverste myndighed og består af medlemmer, der er fyldt 15 år
forældre til medlemmer under 18 år samt bestyrelsen.
Dagsorden for Grupperådsmødet:
·
·
·
·

·

·
·

Valg af dirigent og referent
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.
Fremlæggelse af årsregnskab og status for 2013 til godkendelse. Se senere i bladet i afsnit 0.
Væsentlige beslutninger om gruppens fremtid, herunder forelæggelse af planer for
indeværende år. Det er bestyrelsens indstilling at der også i 2014 arbejdes på at skaffe flere
ledere for at styrke gruppen. Bestyrelsen foreslår at gruppen fortsætter i
Loppemarkedsordningen.
Vedtagelse af budget for 2014, herunder fastsættelse af medlemskontingent
Bestyrelsen foreslår et ændret kontingent på kr. 1000/år for aktive hertil kr. 660/år til
dækning af ture, 600 kr. + 330 kr. til ture for udeboende SU berettigede, 600 kr./år for
passive og 100 kr./år for støttemedlemmer.
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.
Valg til bestyrelsen af
1) Bestyrelsesformand, kasserer og øvrige forældre unge samt
ledere, herunder mindst en gruppeleder
Shirley Jørgensen og Uffe Ougaard ønsker ikke at genopstille..
Der skal derfor vælges ny bestyrelsesformand og kasserer. Eske
Sparsø stiller op som kasserer. Birgit Dyrholm er på valg og er
villig op til genvalg som forældrerepræsentant. Henrik Gjerster
og Mette Mejsen Westergaard stiller ligeledes op som forældre
repræsentanter.
Nanna Devantier og Mikkel Eiby er på valg. Mikkel kan ikke genvælges da han er for
gammel til at kunne være ung i bestyrelsen. Nanna er villig til genvalg.
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Gruppeleder Jan Justesen er på valg ligesom Jacob H. Sørensen, Heidi Hillerup, Jeppe
Justesen og Bitten Grove Poulsen. Bitten er udtrådt af bestyrelsen, de andre er villige til
genvalg.
·

Valg af gruppens 2 medlemmer af korpsrådet: Ronja Smith Eiby og Jeppe Justesen stiller op

·

Valg af gruppens fem medlemmer af divisionsrådet: Mette Heinsbæk-Larsen, Jan Justesen,
Bettina Skytte, Maja Justesen og Lisbeth Thorn stiller.

·

Valg af revisor og en revisorsuppleant: Kaj Sørensen og Jens Larsen ønsker ikke at stille op
som hhv. revisor og revisor suppleant. Alle forældre bedes overveje om de vil være
bestyrelsen behjælpelig med en af disse opgaver. Interesserede kan kontakte Peter A. Breum
peter@2lyngby.dk

·

Godkendelse af Gruppens udviklingsplan: Denne skal godkendes på gruppestyrelsesmødet.
Bestyrelsens og lederkredsens forslag til en handlingsplan ses på side 10

·

Beretning fra større arrangementer tilknyttet gruppen jvf. §54 (i lovene for DDS).
Ingen.

· Eventuelt
Forslag til behandling på grupperådsmødet fremsendes til fungerende formand senest den 7. Januar
2014. (Peter Breum, Krogmosevej 32, 2880 Bagsværd eller peter@2lyngby.dk) Indkomne forslag
vil blive offentliggjort på gruppens hjemmeside www.2lyngby.dk senest den 14. Januar 2014.
oOo
OBS: Referatet fra Grupperådsmødet vil blive lagt på http://www.2lyngby.dk nettet senest 2 uger
efter mødet.

1. Beretninger ved grupperådsmøde 21. januar 2014
1.1 Beretning fra formanden
Så er endnu et år ved at rinde ud og 2. Lyngby har igen været på banen.
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De større spejdere var på sommerlejr på det Internationale spejdercenter i Kandersteg i Schweitz.
Min familie og jeg besøgte spejderne i Schweitz og dette er et fantastisk sted for alle med interesse i
bjerge og naturoplevelser fra bjergbestigning, gletcherhejk, canyoning til hangliding og meget mere.
Det er nok ikke sidste gang 2. Lyngby besøger dette sted. Sommerlejren for de mindre spejdere gik
til Bornholm og vejret var jo helt fantastisk.
Vi er stadig med i genbrugslopperne. Birgit har fået
samlet et team, som står for loppemarkedet. Det kræver
en del arbejde og planlægning. En stor tak til teamet for
det store arbejde. Vi havde, grundet den dyre tur til
Schweitz, givet spejdere og forældre mulighed for at
kunne optjene en rabat på sommerlejr betalingen ved at
deltage i Loppemarkedet. Det hjælper på at skaffe
deltagere til loppemarkedet. Vi deltager 3 uger om året
og et par fælles dage.
På sidste grupperådsmøde valgte vi Shirley som ny
bestyrelsesformand. Shirley har desværre måtte trække
sig fra dette arbejde. Vi arbejder derfor med at finde en
ny formand, som vi forhåbentlig kan offentliggøre
navnet på på grupperådsmødet.
Vi har aldrig haft så mange medlemmer i 2. Lyngby
Optaya. Mere end 110. Det skyldes det gode
spejderarbejde, som ledere og assistenter udfører i
gruppen og det sammenhold de har. Det vil jeg gerne
sige dem tak for. Det er godt gået, men det er også
vigtigt at forældrene støtter op om dette og giver en hånd med når de kan.
Fungerende Bestyrelsesformand
Peter Breum
1.2 Beretning fra Chiwere (Mikrogrenen) v. Mette Heinsbæk-Larsen
Vi har brugt en del af foråret på at gøre os klar til Oak City rally, som er et sæbekasseløb. Bilerne
skulle vaskes og gøres klar til et nyt løb, så det tog lidt tid. Alle fra Chiwere klarede det flot og det
var en god dag.
Vi har også brugt en del tid på at lave bål, da Chiwere elsker at lave snobrød og skumfiduser.
Mølleå division, som vi er en del af, afholdte mini-primi, som er en weekendtur, for alle mikroer og
minier i hele divisionen. Igen i år hyggede Chiwere sig, og havde en dejlig weekendtur. Endnu
engang vandt Chiwere både tovtrækning og løbet.
I juni måned tog vi på en chiwere weekend, som
endte med en tur til Faxe kalkbrud, hvor der blev
fundet en del gamle fossiler. Tilbage på Tinta,
havde nogle af forældrene lavet aftensmad, tak for
hjælpen.
Sommerlejren gik i år til Bornholm. Vi tog tidligt
af sted lørdag morgen, så vi kunne komme af sted
og få lidt ud af dagen. Da vi ankom til lejrpladsen,
gik vi straks i gang med at slå telte op, men da det
var meget varmt kom vi også til at kaste lidt vand
på hinanden. Vi var på tur næsten hver dag, hvor
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vi besøgte forskellige steder rundt på Bornholm. Vi var bl.a. en tur på Hammershus og i
Middelaldercentret.
Chiwere var godt trætte efter en dejlig sommerlejr, så de var glade for at komme hjem igen.
Efter sommerferien sagde Chiwere farvel til 2/3 dele af spejderne i Chiwere, de skulle rykke videre
til Dhegiha på familieweekenden.
Der blev også sagt velkommen til en del nye Chiwere spejdere, efter sommerferien. De har lavet
bål, snittet med en dolk, bygget med rafter, leget i mørket og taget klimamærket.
Der har i en måneds tid været stort fokus på klimaet.
I starten af december tog vi på juletur, dette er en årlig tur. Vi har været på løb udendørs men lidt
julehygge indendørs blev det også til.
Da slutningen af året nærmede sig, så skulle vi lave julegaver. Det er der også blevet brugt en del
møder på, da det jo skal være hjemmelavet.
Lidt julehygge blev det også til på årets sidste chiweremøde.
Vi vil som altid være meget ude, og har også været det i hele år 2013.
Spejderhilsen
Chiwere ledelsen
1.3 Beretning fra Dhegiha (minigrenen) v. Jeppe Justesen
I år startede vi med et vinterforløb, hvor temaet var kulde/varme og hvordan man bedst holder på
varmen.
Efter Grupperådsmøde, vinterferie og fastelavn i februar var vi igen klar til at holde vores egne
møder. Vi lagde ud med at tage mærket kommunikation, hvor vi lavede en lille tegneserie, lærte
lidt om kropssprog og koder, og sluttede af med at lave et gækkebrev til familie eller venner.
Lige før påskeferien startede vi på et nyt mærke til uniformen, dette var leg og drama og dette
mundede ud i en teaterforestilling for Chiwere og Teton.
Inden Mini-primi begyndte vi at klargøre biler til Oak-City, dvs. at vi fandt dem frem vaskede dem,
og besluttede hvilke temaer de skulle males i.
Mini-primi blev afholdt første weekend i maj,
vi deltog med 16 spejdere, og måtte ud og
låne en leder da kun Bitten kunne deltage.
Resten af maj måned gik med at bygge bilerne
til Oak-city, som blev afholdt sidste søndag i
maj, vi deltog med 3 biler, hvoraf den ene
blev 3. hurtigst i vores aldersklasse.
Inden sommerferien øvede vi os i at lave mad
og bygge køkkenbord, inden vi holdt vores
traditionelle afslutningsovernatning på Tinta.
Dette års sommerlejr gik til Sømarken på
Bornholm. Da vi skulle til Bornholm skulle vi
rigtig tidlig af sted hjemmefra, vi brugte de første dage på at bygge lejr og se området vores
lejrplads lå i, de næste par dage skulle vi så rundt og se noget af det som Bornholm havde at byde
på. alt i alt en rigtig god tur.
Efter sommerferien startede en masse nye spejdere, vi havde 3 møder inden Familieweekenden hvor
de gamle Dhegiha-spejdere skulle rykke op til Teton og vi skulle have en masse nye fra Chiwere,
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efter oprykningen har vi nu ca. 30 spejdere. det var også til familieweekenden vi sagde farvel til
Bitten da hun ikke ville være leder mere, Vi sætter stor pris på den tid hun lagde som leder her i
gruppen. Som erstatning for Bitten startede Jeppe og Mathilde som Ledere så vi nu er 3 ledere og 1
assistent
Efter familieweekenden lagde vi ud med kniv, sav og bål-beviser så vi havde set at alle kunne dette,
herefter gik vi igang med klimamærket, og efter dette tog vi endnu et mærke, denne gang "Klar dig
selv"- mærket, hvor vi lærte lidt om vores personlige mål, hvordan man pakker rygsæk og
førstehjælp.
Efter dette har bygget en drage, det blæste desværre ikke nok til at vi kunne prøve at flyve med den,
men flotte blev de. Vi er i skrivende stund igang med at tage perler til vores indianermærke.
Traditionen tro slutter vi året af med en juletur, hvor alle nye børn har får spejdernavne.
Med spejderhilsener fra Dhegiha-lederne.
1.4 Beretning fra Teton (Juniorgrenen) v. Heidi Hillerup
Årsberetning 2013 fra Teton
Før sommerferien var der kun 7 tetonspejdere og de fleste af
dem skulle rykke op til Santee efter sommerferien. Fra vinteren
2013 til sommeren brugte vi tid på at efterleve tetonspejdernes
aktivitetsønsker og vi havde god tid til den enkelte spejder. Vi
var blandt andet en tur i Klatreskoven!
På familieweekenden fik vi en masse nye herlige tetonspejdere,
så fra have 7 spejdere har vi nu 22, heraf 5 piger. Vi lagde ud
med et forløb, der hedder god kammerat. Vi tager emnet op
igen til foråret, da der er nogle ting vi skal have lidt mere styr
på :-)
De sidste par møder har vi været i skoven og på Radiomarken,
hvor alle tetonspejderne fik nogle sjove og spændende
udfordringer og de fik blandt andet brændt en masse krudt af
ved at lave snigeøvelse op ad djævlebakken! Og lige nu har vi planlagt et nødhjælpsforløb, som
gerne skulle ende med at vi får nogle perler på vores nye indianermærke.
Sidste møde lavede vi bål og havde vi navneceremoni, hvor de 5 spejdere og 1 leder fik deres
indianernavn.
Vi er 4 ledere: Inina (Ronja), Mato (Torben), Petah (Nicolai) og Kanti (Heidi). Til januar kommer
Yuson (Chuck) hjem fra Canada og så er vi 5 friske ledere til at lave en masse sjove aktiviteter i
Teton grenen.

Ugh og Spejderhilsen Tetonledelsen

1.5 Beretning fra Santee (troppen) v. Jacob Hedelund Sørensen
Santee 2013
I starten af 2013 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!
DDS 2. Lyngby Optaya – Grupperådsmøde 21. januar 2014

Side 6

Kandersteg var årets sommerlejr hvor stort set hele Santee deltog. 10 dage med oplevelser og
udfordringer, især at komme hjem!
På familieweekenden var der traditionelt oprykning. Vi fik tilført nye kræfter, og er delt i 3
patruljer, én med pensionist Santee spejdere og 2 blandet med ny oprykkede.
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
Jette & Jacob

1.6 Beretning fra Bonanza v. Maja Justesen
Årsberetning 2013 fra Bonanza
I 2013 har klanen været meget aktiv på diverse ture. Vi har bl.a. deltaget på divisions sommerlejr
der gik til Kandersteg i Schweiz, det var en tur hvor vi lærte hinandens grænser at kende, og fik en
masse fantastiske oplevelser med hjem i rygsækken.
Henover sommeren fik vi også udskiftet klanledelse, så i stedet for Line og Mathilde er det nu Maja
og Nanna der er blevet klanledere.
Med den nye klanledelse kom der også ny struktur, klanen blev delt op to og to, i de hold har vi
lavet nogle forløb som vi så skal afvikle i skoleåret 13/14. Forløbene består af ca. 3 møder og
afsluttes med et evalueringsmøde. Denne måde gør at alle bliver ansvarlig for at lave noget som de
selv vil, og derved tager ansvar for egen læring.
Igen i år havde vi kollektiv uge både med divisionen og med klanen, begge i hytterne på Tinta.
Ugen med klanen blev afholdt i uge 46 hvor størstedelen af klanen deltog, dog på skift. Kolleugen
med divisionen blev afholdt i uge 35, her var der ikke helt så mange der deltog, fredag aften holdte
vi vores første fest i klanhytten der gav et mindre overskud som gik til vores klankasse der er med
til at financierer diverse klanting.
Spejderhilsner Klanledelsen
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1.7 Beretning fra Hidatsa (Lisa Ellesøe Justesen)
Vi er ca. 10 aktive medlemmer og holder møde ca. en gang om måneden, hvor vi gerne er ude og
opleve noget.
I det forgangne år har vi bl.a. været på havnerundfart i regnvejr, haft spilleaftener og været i Zulusommerbio.
I foråret assisterede vi for Dheghia- og Santeeledelsen med møder og turer, fx Mini-Primi, Oak City
Rally og tur til Frederiksberg Slot. Derudover var vi på
klantur til Amagerfælled og vandre og efterfølgende
sluttede vi af på Carlsberg besøgscenter. Derudover har vi
været på klantur til Sverige, hvor vi hygge os, bagte
snobrød og gik ture.
Derudover har vi været i Kandersteg med gruppen, hvor vi
havde rigtig mange gode oplevelser og udfordringer.
Senere besøgte vi på PAGGS-lejren på Radiomarken.
Vi deltager stadig trofast i gruppens aktiviteter, da vi i
årets løb har været med til banketten, påsketur,
sommerlejren, familieweekend og senest juleturen i
december måned.
Med Indianerhilsen KREA Hidatsa

1.8 Beretning fra gruppelederen (Jan Justesen)
Det meste af året har været præget af at vi har gennemført nogle af alle de mange mål vi i foråret
2012 satte os, gruppen fik 2 gruppelederassistenter, Birgitte og Claus, som har været med til at
planlægge og gennemføre forventningsafstemninger med alle lederne og vi har fået sat mere
formuleret struktur på vores ture og møder, både med lederne og børnene.
Af møder har jeg spredt over hele året bl.a. deltaget i bestyrelses og ledelsesmøder i 2. Lyngby
Optaya 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
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.
Af ture jeg har deltaget i skal nævnes Påsketuren, som jo er Santee, Hidatsa 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.
Så har gruppen solgt Lillebror Lodder i både foråret og lige før jul med et pænt økonomisk
overskud.
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Jeg var med 2. Lyngby Optaya på sommerlejr til Kandersteg i Schweiz sammen med det meste af
divisionens andre tropsspejdere og seniorer, i vores gruppen
havde vi valgt også at have vores Teton spejdere med. En
helt fantastisk tur, både med hensyn til sammenholdet i
divisionen, og selvfølgeligt også den storslåede natur.
Familieweekenden var i år som traditionen byder i
Høbjerghus ved 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 for 2013 ses nedenfor. Regnskabet er endnu ikke revideret, så det endelige
og reviderede regnskab vil blive fremlagt til grupperådsmødet.
Drift og vedligehold af hytter
Den store udgift i 2013 er el til opvarmning og belysning i hytterne. Denne udgift er ekstra stor på
grund af elselskabets omlægning af betalingsperioderne. Vi har ikke foretaget nogen større
renovering eller forbedring af vores hytter i år, kun almindeligt løbende vedligehold.
Ture, lejr og kurser, samt afrapportering om tur-kontingent
Turkontingentet er stadig en stor lettelse for ledere og kasserer. I 2013 er der opkrævet knap 43000
kr i turkontingent, og det har dækket udgifter til ca 20 arrangementer af forskellig størrelse. Der var
et lille overskud på turkontingentet og 4 spejdere der har ydet egenbetaling til ”andre ture og
arrangementer” (påske- og efterårsferiekursus på Forlev spejdercenter) har fået dækket deres
egenbetaling.
Leder træning, herunder PLAN kurser m.m.
En spejder var på Mølleå divisions patruljeledertræning i januar, og 6 var på DDS PLAN kursus i
efterårsferien. 3 ledere har været på ledertræning i DDS, og vi har selv (ved hjælp af Dansk Røde
Kors) afholdt førstehjælpskursus for 15 ledere og hjælpere. 4 spejdere har været på kursus i Forlev,
3 i påsken og 1 i efterårseferien.
Sommerlejrene
Ved sidste års grupperådsmøde blev besluttet at afsætte ca 20.000 kr til tilskud til sommerlejr i
Kandersteg for de ældre spejdere og på Bornholm for de yngre. Vi afholdt et ekstra loppemarked og
kunne lade gruppens tilskud til de to ture blive ca 23300 til Kandersteg og ca 7200 til Bornholm ud
af samlede udgifter på i alt 170.000. Resten er dækket af deltagerbetaling og ca. 10.000 i
kommunale tilskud til Bornholmsturen.
Loppemarkeder
Loppemarkederne har indtjent i alt 46000 kr i år ved ihærdig indsats fra overlopper, forældre og
spejdere. De indtjente penge er en kærkommen hjælp til at få regnskab til at løbe rundt og give gode
muligheder for spejderarbejdet i DDS 2. Lyngby Optaya. 9000 af de 46000 samt 10000 kr fra
loppemarkederne i 2012 er givet som øremærket nedsættelse af sommerlejrbetalingen for
Bornholm/Kandersteg til ca 40 sommerlejrdeltagere, der var aktive deltagere i loppemarkederne.
Samlet resultat for 2013
På nuværende tidspunkt ser det ud til at regnskabet giver et samlet underskud på ca. 15.000 –
ganske tæt på det budgetterede.
Budget og planer for 2014
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Bestyrelsen foreslår uændret kontingent og turkontingent for 2014, og har dermed et budget, der
stort set balancerer.
Generelt om gruppens økonomi
Med ca. 100 medlemmer har DDS 2. Lyngby en god og sund økonomi. Vi har årlige udgifter
mellem 400.000 og 600.000 (afhængig af ambitionerne for sommerlejr, og muligheder for
ekstraordinært lokaletilskud til større vedligehold). Ved årets slutning har vi en beholdning på ca
190.000 (heraf er ca. 80.000 kommunale huslejetilskud der først udbetales i marts-maj det næste år).
De 190.000 svarer til 30-40% af de samlede årlige udgifter, og virker som en fornuftig sund
basisbeholdning. Det skal dog også siges, at hvis vi ikke lavede loppemarkeder og salg af
lillebrorlodder, ville vi mangle ca. 50.000 kr årligt, svarende til en kontingentforhøjelse på mindst
500 kr årligt for hvert medlem, hvis vi skulle fastholde vores aktivitetsniveau.
Afslutning
Denne beretning er min sidste beretning som kasserer i DDS 2. Lyngby Optaya. Jeg har været
kasserer i 20 af de sidste 22 år, og er glad ved at Eske Sparsø har tilbudt at lade sig indvælge som
kasserer ved det kommende grupperådsmøde. Eske har fået gennemgået kassererens opgaver, og
Claus Kenberg har tilbudt at tage sig af medlemsregistrering m.m, som er en meningsfyldt
aflastning af kassererens opgaver.
Udviklingsplan - 2. Lyngby Optaya - 2014
I 2. Lyngby Optaya har vi klare værdier og retningslinjer for hvilken gruppe vi ønsker at være. Vi
bestræber os på at sikre, at når vi træffer beslutninger – store,
som små – så går de i en retning, som understøtter dette sæt af
værdier. Ganske kort fortalt er det ikke i 2. Lyngby Optaya at
’man går til spejder’ – hos 2. Lyngby Optaya – der ER man
spejder.
Denne tilgang, er gældende for alle, både børn, unge, og ledere.
Vi skal være spejdere, og vi skal lave spejderarbejde. Vi skal
have det sjovt, opbygge venskaber, og få menneskelige og
praktiske færdigheder gennem vores spejderliv.
I 2. Lyngby Optaya, handler det således om at balancere dagsordener og beslutninger, så de
understøtter dette værdigrundlag - herunder at sikre en stærk ledergruppe, en solid økonomi, en god
administration, det rette medlemsantal, og en tæt forældrekontakt.
Vores værdier findes altid i 2. Lyngby Optayas lederhåndbog:
·

Vi er her fordi det er sjovt

·

Vi har aktiviteter og traditioner som understøtter spejderideen og Indianerteamaet.

·

Vi har en gennemgående pædagogisk tråd, på tværs af stammerne.

·

Vi har klare forventninger til hinanden og er gode til at håndtere problemstillinger.

·

Vi er en rummelig gruppe med plads til forskelligheder, og hvor alle føler de er en del af
fællesskabet.

·

Vi arbejder med realiserbare ideer.

·

Vi samarbejder på tværs af stammerne

·

Vi sætter den kulinariske oplevelse højt

·

Vi er gode til at guide nye ledere.

·

Vi er et godt og genkendeligt brand
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Noter til regnskabet
Note 1: Møde- og aktivitetsudgifter
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Note 2: Klan-, Spejder- og Lederkurser

Note 3: Ture, Lejre, Stævner og Turkontingent
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Ordliste, navne og adresser
1.10 Grupperådet: Stemmeberettigede i grupperådet (generalforsamling):
Medlemmer, der er fyldt 15 år
Forældre til medlemmer under 18 år
Bestyrelsen
1.11 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 5. februar 2013:
Funktion
Formand
Kasserer
Forældrerep.
Forældrerep.
Forældrerep
Forældrerep.
Forældrerep.
Suppleant
Gruppeleder
Leder
Leder
Leder
Leder
Leder
Leder
Ung
Ung
Ung
Ung

Navn
Shirley Jørgensen
Uffe Ougaard
Bettina Skytte
Birgit Dyrholm
Morten H. Poulsen
Lisbeth Thorn
Peter A. Breum
Kristian Jensen
Jan Justesen
Jacob H. Sørensen
Heidi Hillerup
Bitten Grove Poulsen
Claus Kenberg
Birgitte Saxtorph
Mette Heinbæk-Larsen
Nanna Devantier
Mikkel Smith Eiby
Line Hillerup
Maja Justesen
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Valgt i
2013
2012
2013
2012
2013
2013
2013
2013
2012
2012
2012
2012
2013
2013
2013
2012
2012
2013
2013

Telefon
39 56 27 72
44 44 11 13
45 88 04 10
39 69 90 97
38 88 78 48
25 81 61 55
44 49 03 57
44 44 84 86
35 85 24 33
32 10 88 08
38 88 78 48

44 98 37 28
45 88 68 37
44 44 06 74
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1.12 Gruppeledelsen
Den daglige "spejdermæssige" ledelse, består af gruppelederen
og lederne for de enkelte grene (se nedenfor)
1.13 Gruppeleder
Gruppeleder
Gruppe assistent

Jan Justesen
Claus Kenberg

44 44 84 86

1.14 Chiwere, Mikrogrenen, for de 6-8 årige
Mikroleder
Mette Heinsbæk-Larsen
Mikroassistent
Nanna Devantier
Mikroassistent
Peter Schjerling

44 98 37 28
45 88 68 37
44 44 39 54

1.15 Dhegiha, Minigrenen, for de 8-10årige
Minileder
Jeppe Ellesøe Justesen
Miniassistent
Christian M. Hansen
Miniassistent
Mathilde Hillerup Kristensen

44 44 84 86
28 62 56 47
32 10 88 08

1.16 Teton, Juniorgrenen, for de 10-12 årige
Juniorleder
Heidi Hillerup
Juniorassistent
Ronja Smith Eiby
Juniorassistent
Torben Christensen
Juniorassistent
Nicolai Hannibal Karved

32 10 88 08
44 44 06 74
20 61 25 32
20 95 23 18

1.17 Santee, Spejdergrenen, for de 12-15 årige
Tropsleder
Jacob H. Sørensen
Tropsassisten
Jette Albinus

35 85 24 33
41 70 37 08

1.18 Bonanza , Seniorerne, for de 16-18 årige, Krea Klan
Klanleder
Maja Justesen
44 44 84 86
1.19 Hidatsa, Seniorerne, for de 18-25 årige, Krea Klan
Klanleder
Lisa Ellesøe Justesen
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VÆR BEREDT

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------Tilmelding til grupperådsmødet 21.januar

Spejderens navn ________________________

Gren __________________

Til grupperådsmødet med middag deltager

Antal _____________

Tilmeldingen afleveres til din leder senest d. 15 Januar 2014
Andre deltagere kan maile deres tilmelding til Peter Breum peter@2lyngby.dk
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