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2. Birkerød gruppe, Ravnsholt division
Referat fra grupperådsmøde den 23. februar 2003

1. Valg af dirigent og referent
Hans Jørgen Stephansen blev valgt som dirigent og Jane Hjort som referent.
Dirigenten takkede for valget og berettede at grupperådsmødet var lovligt varslet.

2. Beretning fra gruppestyrelsen og gruppeledelsen
Gruppestyrelsen
Formand Vibeke Hansen præsenterede den øvrige gruppestyrelse. Beretningen var
udsendt skriftligt sammen med indkaldelse til grupperådsmødet, og blev kun kort
gennemgået. Hovedpunkterne var det forestående hyttebyggeri, de ekstraordinære
indtægter spejderne arbejder for samt Bardunen. Alle 3 punkter skulle diskuteres på
grupperådsmødet. Efter udsendelse af beretningen var der kommet 1 yderligere punkt til
de gentagende hærværk og indbrud på hytten.

a) Der har været gentagende gange af hærværk og indbrud i og omkring hytten ved
Parkvejskolen. Politiet havde nu taget nogle hærværksmænd på fersk gerning, så der er
håb for at denne triste bølge er slut, men der henstilles til, at alle lige slår sin vej omkring
hytten ved hundeluftning mm. SSP er involveret, og Parkvejskolen er opmærksom på
problemet i dagtimerne.

b) Det blev på sidste års grupperådsmøde besluttet at Bardunen skulle overgå til kun at
være i elektronisk form. Det har været diskuteret i gruppestyrelsen om pigerne stadig vil
have det trykte blad, da det ikke er alle, som kommer ind, og læser på hjemmesiden.

c) Formanden efterlyste, om der var gode forslag til, hvordan spejderne kunne tjene
penge til gruppen.

Gruppelederen
Gruppeleder Helle Strøm startede med at fortælle at det var rart at være gruppeleder for en
velfungerende gruppe. Der kræves 3 ting, for at en gruppe er velfungerende, nok ledere,
nok børn og forældre opbakning. Og det var 3 ting som er tilstede i 2. Birkerød.

Dernæst blev der berettet om, at der fra korpset havde været forskellige pr-tiltag. Nogle
var blevet brugt og andre ikke, da det virker forkert at forsøge at få flere medlemmer, hvis
de så blot kan komme på venteliste.

Hernæst blev der slået et slag for gruppens hjemmeside, som vil blive forsøgt at blive
brugt mere i den kommende tid, ligesom der også kom en opfordring, til at børn og
forældre bruger den mere.

Birkerød
Gruppe2.
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Gruppens medlemstal har været stigende i modsætning til de tidligere år, hvor det har
ligget meget stabilt fra år til år.

Korpsets landslejer bliver afholdt næste gang til næste år i perioden 20.-27. juli 2004 på
Stevninghus i Sønderjylland.

Formandens 3 punkter blev herefter diskuteret af grupperådet, konklusionerne blev:
a) Hærværk på hytten. Det blev aftalt at gruppen ikke kan gøre mere p.t. Både SSP og
Parkvejskolen er involveret. I forbindelse med den nye hytte skal det drøftes med SSP
hvad vi kan gøre.
b) Bardunen. Der var enighed om, at nettet som eneste kommunikationsmiddel ikke er
løsningen for et blad som Bardunen. Alle pigerne skal have mulighed for at få et trykt blad
med hjem. Bardunen skal stadig ligge på nettet. Gruppestyrelsen skal overveje, om der
skal være mulighed for at tilmelde sig et elektronisk nyhedsbrev.
c) Nye måder til at tjene penge på. Der kom ingen konkrete forslag, men det var også
ment som en opfordring til at alle tænkte på spejderne, hvis en mulighed opstår.

Formandens beretning blev godkendt.

Gruppelederens beretning blev godkendt.

3. Beretning fra afdelingerne
En leder fra hver gren fortalte om hvad grenen havde arbejdet med det seneste år.
Beretningerne var alle meget flotte og meget forskellige og der blev blandt andet både
brugt computer show og overhead ved præsentationerne.

Status på grenene var:
Minier (blåmejserne) (8 – 10 år), 23 spejdere og 3 ledere
Juniorer (10 – 12 år), 23 spejdere og 3 ledere
Troppen (12 -16 år), 14 spejdere og 4 ledere
Seniorer (sammen med 1. Birkerød) (16 – 23 år), 15 spejdere
Rover (sammen med 1. Birkerød) (23 +)

Lederne havde i årets løb talt meget om værdigrundlaget for spejderne. Man var enige om,
at det grundlæggende var de gamle dyder, blot moderniseret til 2003. Man havde også talt
en del om, at det var vigtigt, at aktiviteterne skal være forskellige i grenene sådan, at
interessen for at være spejder blev der efterhånden som børnene blev ældre.

Der er har i korpset været talt meget om medlemstal. Der blev fra lederside manet til
besindighed, så gruppen også fremover kun tager børn ind, hvor også lederkræfterne er
tilstrækkelige.

Birkerød
Gruppe2.
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Det blev også fremført at gruppen fremover kan tænke alternativt omkring ledere, så alle
ledere ikke nødvendigvis skal være leder ved alle grenens møder, men fx kun omkring
bestemte aktiviteter eller perioder. Herved bruger vi også de kræfter, som ikke har
mulighed for at afsætte en aften pr. uge, plus ture og møder.

Forældrene blev opfordret til at tage med på turene.

Roverne tjener blandt andet penge som vagter på Roskilde Festivalen. Såfremt forældre
har lyst til at hjælpe med dette arbejde, er de velkomne.

4. Fremlæggelse af regnskab
Regnskabet var fremsendt sammen med dagsordenen, så det blev ikke gennemgået punkt
for punkt.
Kassereren havde enkelte kommentarer:

Årets resultat blev et overskud på 44.523 kr.

For at spare penge til hyttebyggeriet er der i årets løb brugt så få penge som muligt uden,
at det er gået ud over spejderarbejdet.

Strømforbruget på grundet er steget meget. Der vil blive tjekket op på problemet. Bl.a. vil
NESA se om, der sker tyveri på vores stikledning.

De store ekstraordinære indtægter kommer fra Andespillet samt tilskud fra Bistrup Kirke.

Der var enkelte opklarende spørgsmål til regnskabet.

Regnskabet blev godkendt.

5. Ny spejderhytte
Poul-Henrik Appelqvist og Peter Jaques havde forberedt en flot præsentation af det
forestående hyttebyggeri samt oprids af slagets gang siden vedtagelsen om byggeri af ny
hytte i 1996.
Kort kan det opsummeres:

· Vi fik en gennemgang af hele det forestående byggeri, samt en flot grafisk
gennemgang af hytten fra alle sider.

· Ansøgning om midler fra Lokale- og anlægsfonden er opgivet. De krav som
LOA havde til hyttebyggeriet ville koste mere end det tilskud vi kunne opnå.

· Kommunalt tilskud fra Birkerød Kommune er frigivet.
· Hytten på Parkvej er ”overdraget” til kommunen i den nuværende stand, så al

ødelæggelse mv. vil være for 2. Birkerøds regning.
· Myndighedstegninger er færdiggjort.

Birkerød
Gruppe2.
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· Byggetilladelse er under slutbehandling.
· Finansiering er ved at være på plads.
· Der blev foreslået, at det frivillige arbejde omkring hyttebyggeri skal udføres i

selvstyrende arbejdsteams. Der var forslag om følgende 13 teams; Gulv/varme,
råhus, spær & tag, døre & vinduer, klinker, VVS, el, indvendig beklædning,
udvendig maling, indvendig maling, montering af køkken, montering af bad/
toilet, montering af belysning, serviceteams til weekender.

· Der skal besættes nogle overordnede ”ledelser”; ressource styring,
økonomiskstyring, byggeleder og indkøbsstyring.

Forslaget var, at der udarbejdes en tidsplan over, hvornår de enkelte ting skal være
færdige, hvorefter de enkelte teams selv tilrettelægger arbejdet.

Der var bred enighed om at selvstyrende teams er en god ide, men det er svært at finde
forældre til de enkelte opgaver på grupperådsmødet, da så få var repræsenteret. Alle kan
bruges også dem uden håndværker baggrund og alle opfordres til at hjælpe med
byggeriet, da der ikke er midler til, at vi betaler andre for at bygge hytten.

Følgende påtog sig opgaven omkring den overordnede ledelse:
Ressource styring: Poul-Henrik Appelqvist og Peter
Økonomisk styring: Philip Dam
Byggeleder: Endnu ingen på pladsen
Indkøbsstyring: Hans Otzen

MEN HERMED EN OPFORDRING TIL AT ALLE HJÆLPER MED TIL HYTTEBYGGERIET
SELV EN ENKELT FORMIDDAG GØR EN FORSKEL.

6. Behandling af indkomne forslag
Ingen indkomne forslag

7. Budget for 2003
Budgettet for 2003 blev gennemgået.
Der er i budgettet taget højde for byggeri af hytte i 2003. Der var forslag om uændret
kontingent i 2003.
Budgettet blev vedtaget.

Birkerød
Gruppe2.
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8. Valg af gruppestyrelsesformand og forældrerepræsentanter
På valg var:
Kasserer, Philip Dam blev genvalgt
Forældrerepræsentant, Hans Otzen blev valgt
Suppleant, Hans Jørgen Stephansen blev genvalgt

9. Valg af ungdomsrepræsentanter
Pernille Lyngbye blev genvalgt
Charlotte Stephansen blev genvalgt

10. Valg af revisor
Jacob Mørch Pedersen blev genvalgt

11. Eventuelt
Der var intet til eventuelt og dirigenten takkede for god ro og orden.

Dirigent Formand
Hans Jørgen Stephansen Vibeke Hansen

Birkerød
Gruppe2.
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Kære forældre i 2. Birkerød

HYTTEN

Vi havde håbet det var nu, vi stod med de store værktøjskasser på grunden men….

Byggetilladelsen som teknisk forvaltning havde sagt ville tage ca. 4 uger at få, er stadig

her på 3. måned til behandling. Den har været en tur i amtet, hos skov- og

naturstyrelsen, og er nu tilbage i kommunen. Sagen er nu til høring i 4 uger, så hvis der

ikke kommer indsigelser skulle vi gerne have byggetilladelsen midt i maj. Vi forventer

at gå i gang med det samme derefter, og I hører selvfølgelig fra os igen.

På gensyn fra

Gruppestyrelsen

Birkerød
Gruppe2.
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Birkerød Ulve
H. Chr. Engelsens Flok1.

Hej Ulve,

Så kom foråret endelig og vi kom ud på grunden igen. Det var vel nok dejligt
ovenpå en lang vinter. Maj måned byder på hele tre arrangementer udover
vores almindelige torsdagsmøder. Allerede søndag d. 4. maj er der NOB Zoo
tur, som I jo næsten alle har meldt Jer til. Det kan I godt glæde Jer til,
det bliver en fin dag hvor vi mødes med 1700 andre spejdere i sjove
omgivelser. Søndag den 25. maj er der Oak City Rally hvor juniorerne stiller
med 2 sæbekassebiler og ulvene stiller med 1 sæbekassebil. Juniorerne har en
stolt tradition for at vinde løbet. Måske var det en udfordring for ulvene
at prøve at leve op til dette. Og i Kristihimmelfartsferien sidst i maj
måned skal vi på en rigtig lejrtur ude på grunden. Her skal vi bo i telte og
lave en masse lejraktiviteter. Udover turene skal vi i gang med at lære at
gå efter kort på de almindelige torsdagsmøder. Her vil vi både øve os nede i
parken bag Hestkøbgård samt nede i Bistruphegn.
Selvom det er maj måned skal i stadig huske at klæde Jer varmt på når vi er
ude i flere timer. Især hvis det er gråvejr eller regnvejr. I sidste nummer
bad jeg om forælderstøtte til byggeri af hytten i maj måned. Som I vil se
andetsteds i dette blad er byggeriet rykket til august måned pga.
byggetilladelsen. Men vi glæder os dog alligevel meget til at få en lækker
spejderhytte.

Med spejderhilsen
Mads, Rasmus,
Raksha, Messua, Pudmini og Tha
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Birkerød
Blåmejser

Med stor mejsehilsen
                Prik                              Prop                      Era
            4582 1337                     2670 5869               4581 1378

2.
Kære Blåmejser!

I marts og April har vi arbejdet med naturen. I har alle været
rigtig gode til at samarbejde i jeres patruljer.

I Maj måned skal vi kun være udenfor, men vi fortsætter med at
være ved hytten. Som I har fået brev hjem om, flyttes møderne
fra maj og til sommerferien og bliver fra kl. 18-20.
Selv om det er halv fridag d. 1.maj, er der spejdermøde alligevel.

Vi skal til at lave bål, og dem der ikke har taget kniv- og
bålbeviset skal tage dem. Vi skal genopfriske reglerne for begge
sager. Så læs på dem hjemmefra.
Så skal vi jo fortsat øve knob, så vi kan blive rigtig gode. Måske
bliver der også tid til en lille leg ind imellem. Hvem ved??

D. 8 maj laver vi mad på bål, så der skal jeres forældre ikke
forvente i er voldsomt sultne når i kommer hjem.



10

Birkerød Juniorer
         Marianne Wieses Flok1.

Hej Tigere og løver

Nu er det blevet forår, dejligt vejr og lyst. Vi skal derfor være
udenfor det mest af tiden. En undtagelse er dog vores Norges
møde den 8. maj som vi holder indenfor på lokalet. Til Norges
mødet skal man have sine forældre med så de kan høre om
programmet for turen og også lidt om hvilke (få ting) der er
nødvendigt udstyr. Vi skal også igen med at træne med
sæbekassebilerne og så skal vi i Zoo med alle de andre spejdere i
Nordsjælland og på Bornholm.

Maj
Torsdag den 1. Løbetræning til Oak city rally, samt bål og

underholdning
Søndag den 4. Zoo-tur husk madpakke og drikke.
Torsdag den 8. Norgesmøde på lokalet 19 til 21 for alle (Ulve,

juniorer og trops- spejdere) der skal til Norge
og deres forældre.

De juniorer der ikke skal til Norge har fri.
PS: Sikker du behøver ikke tage dine forældre
med du er stor nok til at komme alene.

Torsdag den 15. Intet møde Storbededagsaften
Torsdag den 22. Vi bygger med rafter og løbetræner med

sæbekasse bilerne.
PLA møde kl. 21-21.30

Søndag den 25. Oak city rally.

Lasse, Sikker, Mads og Mette



11

Birkerød
Spirer2.

Hej Spirer

I april brugte vi et møde på at finde ud af hvad der skulle
til for at have gjort sig fortjent til en mødeknap. I fandt
selv frem til nogle muligheder og så stemte vi om dem.
Resultatet blev at ud af ca. 40 møder og  8 ture om året,
må man være væk til 8 møder, her af skal man melde
afbud de 5 af gangene og man skal også deltage på 3 - 4
ture.

I maj måned skal vi være ude på grunden til vores
spejdermøder. Maj måned starter dog med den årlige
Zoo-tur søndag d. 4 , hvor der er 21 af jer der skal
med. Om mandagen holder vi fri for spejder. Vi kommer
stærkt igen d. 12. og 19. hvor vi skal have repareret
vores Oak City biler, så tag  din far/mor med – vi har
brug for lidt hjælp til at justere bilerne rigtigt. Når bilerne
er færdige skal vi selvfølgelig øve os i at køre med dem.
Vi skal også tage sikkerheds beviser til økse, sav og kniv.
Oak City er søndag d. 25 med start fra Farum Station.
D. 26 skal vi øve os i at tænde bål, hvem får først ild?

Første møde i juni er d. 2.
Sidste tilmelding til sommerlejren er d. 14 maj.

Med spirer hilsen Baloo, Rokke og Smil
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1.
Birkerød
Trop

Hej Rødder!!!
Jeg vil lige starte med at sige tillykke til Jeppe som nu har gået 100 km og til
Andreas E. som gik 75 km. Godt gået.

Derefter håber jeg at I alle har haft en god påske og nydt det gode vejr (i følge
vejrudsigten. I skrivende stund er påsken knapt nok gået i gang).
Som I måske har set var det lykkedes for vinden at blæse alle vores rafter
omkuld. Desværre. Selve raftestativet holdt uden problemer men rafter skal
åbenbart stå mere skråt.
Når I læser dette i bladet burde det være ordnet og rafterne skulle gerne stå
pænt igen. Hjælp til med at holde det pænt.

Ellers gælder det jo nu maj måned hvor vi skal på tropstur. Vi satser på godt
vejr, men vi i staben vil under alle omstændigheder gøre vores for at det bliver en
god og hyggelig tur. Kun for os selv.
Maj måned byder også på forårsturneringen. Månedens emne for maj er da
også at få lavet forhåndsopgaven færdig samt at ordne telte.
Jeg håber at I alle kommer med på forårsturneringen for der er lagt et kæmpe
arbejde i at gøre det til en rigtig god tur.

Sidst men ikke mindst er I og jeres forældre hermed inviteret til møde om
sommerlejren til Norge, torsdag den 8. maj kl. 19:00 på lokalet.

Tropstur Weekenden den 2.-4. maj
Tropsmøde Onsdag den 7. maj kl. 19:30 på grunden.
Forældremøde Torsdag den 8. maj kl. 19:00 på lokalet.
Forårsturneringen Storebededagsferien 15.-18. maj.
PLAM Onsdag den 21. maj kl. 19:30 på lokalet.

Husk at melde afbud!!! Staben
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Birkerød Trop
Tobit2.

Den store turnering!
Da tobitterne havde aflagt det ædle spejderløfte på Sct.
Georgsdag i april, var Staben ikke længere i tvivl om de 14 pigers
stærke vilje, til at deltage i sommerens fantastiske eventyr på
den klippede ø i den østerste sø. Men vejen lå endnu ikke helt
banet for de hårdt fejdende 14.

Maj var nemlig måneden, hvor hele resten af divisionen skulle
overbevises om tobitternes fremragende evner og talenter, mod
og viljestyrke, snuhed og snilde, humør og glæde.

For at sikre sig, at de 14 nu også var helt klar til denne forårets
store prøvelse, inviterede Staben dem på en tropstur den 2.-4.
maj. På turen skulle de sammen øve sig i alverdens
spejderfærdigheder, bl.a. i kunsten at få en bunker rafter til at
ligne et rigtigt hjem, brød til at blive snoet – men ikke brændt, og
teltets stænger til at passe, thi Staben havde erfaret, at især
sidstnævnte, kunne volde de 14 en del besvær...!

Den store turnering ville finde sted allerede 14 dage herefter – i
den såkaldte Bededagsferie. Tobitterne skulle her rigtigt ud at
vise deres værd sammen med alle de andre spejdere fra
Birkerød, Farum og Allerød.
På møderne op til ville de kreere den flotteste sørøverudklædning
i mands minde, og hvis de var rigtig gode, kunne de hjembringe
sølvplader til patruljestanderne, som ville blive beundret af
kommende tobitter i generationer herefter.

Når alt dette var ovre, var der ikke langt til målet! Et møde med
de store seniorpiger den 2. juni, skulle dog være med til at bringe
dem det sidste stykke ...
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Birkerød
Bjørne

Dagens skribent: EMILJON

Nå nå.... jaja. ... så jeg skulle have aben... mig ... jaja... fair nok...
jamen så skriver jeg da et indlæg. .. øøhh fred ik... og sådan
noget.
Jeg hørte at i havde en god tur her i weekenden og det er jeg da
glad for. Jeg var desværre i Paris og kunne ikke komme. Hyggeligt
sted i øvrigt. Masser af allemulige lækrer kællinger der er inde i
den by. Ej...det var snart tredje gang jeg sagde det...hvad bliver
måske snart det næste.

Håber i øvrigt at i alle havde en god Skt. Patricks dag. Jo tak min
var fin tak.

NÅ men ikke mere udenom snak. Vi skal jo til det uanset om i vil
det eller ej. Hvem skal rydde op... Ja det er sku ikke for at være
bussemand eller noget men noget må sku da gøre det...Come on
.... er der slet ingen der melder sig.. Nå så er det vist godt det er
blevet gjort hva’. Jeg håber lige at i nød da det var at i skulle ind
efter nogle kostumer eller et bælte eller det der. Så var der vist
nok lige pænt ryddet op hva’. Det har jeg faktisk været med til.
Lagde i lige mærke til hvor fint hattene lå i bunker... også mig.

SÅ! har jeg vist også haft aben længe nok. Nu MÅ det da være
Rikkes tur Hva’ jaaa det tror jeg nok det er. God vind og tjik tjak.
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DEADLINE
Stof til næste blad

senest
den 15. i måneden før

INDLÆG
sendes til Ulla Houmøller

Vangedevej 162A, sttv
2860 Søborg

e-mail: bardunen@mail.dk



ADRESSELISTE
Ravnsholt divisions hjemmeside: www.ravnsholt.dk

1. BIRKERØD GRUPPE
Hjemmeside: www.1b.dk
Ulveflokken:
ML: Kim Ørnbo (Tha) 45817043 / 40304857
MA: Jeppe Sandholt (Akela) 45817446 / 26367446
MH: Susanne Jensen (Pudmini) 45824062 / 22539585
MH: Mette Kjær (Messua) 45821133
MH: Mette Englev ( - ) 45813119 / 40560435

Juniorflokken:
JL:Mette Kjær (Messua) 45 82 11 33
JA:Sune Ingvardson (Bagheera) 22 47 72 52
JA:Lasse Arnsdorf Pedersen (Toomai) 45 81 04 07
JA:Mads Rønnest (Phao) 45 81 12 04 /26 22 97 21
JA:Sikker Rosendal (Thuu) 45 81 89 38 /27 36 07 70
JH:Michael Hansen (Addax)  6135 93 10

Troppen:
TL:Jakob Braad 45 82 42 70 /29 72 42 70
TA:Rune Jørgensen 51 88 58 97
TA:Susanne Lassen 26 81 60 94
TA:Lasse Nielsen 26 14 10 28
Mohawk:
PL:Jonas Håkan-Mose 45 82 06 67 / 22 95 16 91
PA:Jeppe Arnsdorf Pedersen 45 81 04 07 /27 42 62 88
Sioux:
PL:Mads Nilausen 45 81 62 12 / 22 95 63 03
PA:Andreas Esmann-Jensen45 81 27 94 /27 30 24 40

Birkerød Bjørne:
KL: Mikkel Thune 23 23 36 36

Birkerød Rover:
Rolf Ingvardson 26 18 65 12

Gruppeleder:

Jens Thygesen (Kaa) 20 11 31 14 /45 82 05 60

Gruppeassistent:
Grethe Holm 28 70 71 09/ 45 81 71 09

Hyttevagt.Matriel-Pedel:
Birger Nilausen 45 81 62 12
Michael Rom 45 81 52 47

Gruppestyrelsen:
Formand:
Jens Rahbek 45 82 09 54
Kasserer:
Hanne Håkan 45 82 06 67

2. BIRKERØD GRUPPE
Hjemmeside: www.2birkerod.dk
Blåmejser:
Marianne Carlson 45 82 13 37
Marie Jenstrup (Era) 45 81 13 78
Naja Krogh Christensen (Prop) 45 81 58 69

Spirer (juniorer):
Charlotte Frost (Rokke) 28 11 47 65
Merete Rønberg (Smil) 51 94 57 37 /39 66 57 37
Peter Zetner-Møller (Baloo) 23 25 95 21

Troppen:
Pernille Pedersen (Måne) 51 90 19 11 /36 46 83 82
Anne Katrine Jørgensen (Vims) 36468382 / 29 72 83 82
Natalie Strandman (Pippi) 36 44 57 03
Sine Jørgensen (Snip) 35 85 62 66
Musvitten:
PL: Anne-Marie Appelqvist 45 82 04 67
PA: Sarah Celine Schannong 45 82 22 58
Svalen:
PL: Nina Mørch Pedersen 45 81 18 24
PA: Katrine Haupt Larsen 45 81 83 24
PA: Anne-Cathrine Skriver-Møller 45 81 46 00

Birkerød Bjørne:
Camilla Mørch Pedersen 45 81 18 24

Birkerød Rover:
Pernille Pedersen 36 46 83 82 /26 83 25 02

Gruppeleder:
Helle Strøm 45 81 13 78

Gruppeassistent:
Leif Nielsen (Akela) 45 81 71 57
Poul Henrik Appelquist (Muvin) 45 82 04 67
                                                     arb. 33 27 43 70
Ulla Houmøller (Tikki) 39 56 48 61

Hyttemor:
Helle Larsen 45 81 83 24

Gruppestyrelsen:
Formand:
Vibeke Hansen 45 81 60 90
Kasserer:
Philip Dam 45 82 97 00

Bladændringer, begge grupper:
Flytning  meldes til  posthuset.
Andre ændringer til gruppelederen


