Bardunen
1. O G 2. B I R K E R Ø D G R U P P E R
DET DANSKE SPEJDERKORPS

14. årgang nr. 5

maj 2006

Kære alle 1. og 2. birkerødder,
i denne måned er der masser af læsestof for alle, så husk at
kigge hele bladet igennem!

Blåmejserne på tur i kulden

BIRKELEJR 2006
“SPEJDER I BIRKERØD I 50 ÅR”
Du kan godt begynde at glæde dig til efteråret, for da skal du sammen
med dine spejderkammerater på Birkelejr 2006!
I weekenden 8.-10. september 2006 skal I rejse jeres patruljetelte på
Byagerengen ved Eskemose Skov i Birkerød og deltage i løb og andre
aktiviteter, som er lagt i den historiske ramme “Spejder i Birkerød i
50 år”.
I 1956 oprettede spejderne i Birkerød et fællesudvalg, som skulle være
basis for fælles aktiviteter på tværs af spejderkorpsene i byen og
varetage spejdernes interesser over for kommunen. Og det er ikke
småting, som spejderne i Birkerød har nået i de sidste 50 år!
På Birkelejr 2006 skal I således være med til at fejre fællesudvalgets
50-års jubilæum. Samtidig hermed er Birkelejr 2006 den sidste
Birkelejr, som arrangeres af fællesudvalget, idet udvalget nedlægges
i forbindelse med kommunesammelægningen den 1. januar 2007.
Du skal først tilmelde dig Birkelejr 2006 senere på året, men du kan godt
allerede nu sætte et stort kryds i kalenderen, for denne lejr vil du ikke
gå glip af!
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Birkerød spejdernes nytårsparade i 1960

Æressiden

Tillykke siger vi alle til :
Fødselsdage i maj
3.
4.
6.
7.
8.
9.
10.
15.
21.
25.
26.
27.
31.

Mads R
Ikki
Malene (Fjer)
Thokis
Christina (Egern)
Louise (Spjæt)
Sara (My)
Josephine
Polina (Krumme)
Tantor
Sarah Alexandra (Kogle)
Baloo
Franciska (Panda)
Eske
Muvin
Jacala
Mikkel T
Mette (Bilbo)

22 år (14 spejderår)
12 år (4 spejderår)
10 år
9 år (1 spejderår)
11 år
11 år
9 år
13 år
13 år
38 år (2 spejderår)
10 år
30 år (21 spejderår)
10 år
13 år (6 spejderår)
10 år (3 spejderår)
9 år (1 spejderår)
27 år (21 spejderår)
22 år

DEADLINE

INDLÆG

Stof til næste blad
senest
den 15. i måneden før

sendes til
Anne Katrine Jørgensen
e-mail: bardunen@post.cybercity.dk
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1.

Birkerød Ulve
H. Chr. Engelsens Flok

Hej Ulve
I april måned har der ikke været mange møder pga. Påsken og skolernes
featureuge. Men vi har oplevet, hvordan Sct. Georg nedkæmpede dragen, og der
har været endnu et møde i forbindelse med ulveprøven, hvor basale færdigheder
og viden for ulve indlæres. NOB-turen var ikke som først oplyst i april, men viste
sig at foregå 7. maj i stedet, så den kan I godt glæde jer til nu.
I maj skal vi arbejde med vandaktiviteter, hvor Tantor, der er en meget erfaren
og passioneret lystfisker, vil føre an på en fisketur, og vi skal tilberede mad med
fiskene.
Så har vi takket ja til et spændende tilbud om at deltage i et orienteringsløb i
Bistrup Hegn for børn, der bliver arrangeret af en af de nordsjællandske
orienteringsklubber. Det foregår onsdag den 17. maj, hvor I skal deltage på en 2
km-rute let. I kan løbe i uniform og løbesko - husk i øvrigt påklædning efter
vejret samt en vandflaske i en lille rygsæk.
Mødested og –tid:
kl 17.00-19.00 på P-pladsen bag ved ISO
Tilmelding per mail med navn og fødselsår til Sambur på adressen
garly@hansen.mail.dk
Tilmeldingsfrist:
mandag 8.5.
Pris:
20 kr. der afleveres til Sambur inden fristens udløb
Det betyder, at ulvemødet den 18.5. er aflyst.
Så er der årets højdepunkt sommerlejren, hvor vi skal til Næsbycentret ved
Tystrup Sø på Vestsjælland. Vi skal først og fremmest bygge en lejrplads og nyde
lejrlivet med madlavning over bål, lejrbål om aftenen mmm. Vi skal afslutte
ulveprøven, vi skal på tur i området for at se ørneungerne i reden, bade i søen,
opleve en fredsskov og en almindelig skov med mange oldtidsminder, vi skal
fiske og på løb. Kort sagt være ude, opleve en masse og have det sjovt og
hyggeligt sammen – det er essensen af spejderlivet. Vi håber, at se jer alle.
Med ulvehilsner fra Frederik, Jacob, Kaa, Tantor og Sambur
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2.

Birkerød
Blåmejser

Kære Blåmejser og forældre
Så blev det maj, og vi skal nu være ude på langt de fleste af blåmejsemøderne,
så husk at tage tøj med alt efter vejret!
Maj er også måneden for vores sommerlejr, der afholdes i Kristi
Himmelfartsferien fra torsdag d. 25. maj til søndag d. 28. maj. Indbydelse med
tid, sted og pris findes et andet sted i Bardunen, og I må meget gerne snart
melde tilbage, om I kommer med. Det plejer at være rigtig hyggeligt at være på
sommerlejr, så vi håber, at en masse af jer blåmejser har lyst til at komme
med.
En del af blåmejsemøderne i maj skal bruges til at forberede sommerlejren, men
til det første spejdermøde skal laver vi noget helt andet. Vi afholder nemlig
Olympiske Lege i en lang række spejder-discipliner. Dette kommer til at foregå
rundt omkring på grunden, og vi glæder os til at se, hvor gode I er til de
forskellige discipliner og håber, at det bliver en hyggelig eftermiddag . Til det
næste møde skal vi prøve at lave besnøringer og bygge med rafter, så vi er klar
til sommerlejren.
Til mødet d. 17. maj skal vi hovedsageligt snakke om, hvordan man skal pakke
til sommerlejren og i det hele taget forberede os, inden vi tager af sted torsdag
d. 25. om formiddagen. Der er ikke noget spejdermøde d. 24. maj, da vi jo alle
sammen skal pakke til sommerlejren næste dag.
Blåmejsehilsner fra Bimbo, Tavi og Fia
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1.

Birkerød Juniorer
Marianne Wieses Flok

Hej Tigere og Løver
Oven på den sejltur, bliver det rart at komme en tur i Zoologisk
have, hvor vi skal hilse på de royale Tasmanske djævle, og måske
klappe en sneleopard.
Vi skal til at gore klar til sommerlejren. Derfor er det vigtigt at
kunne slå et telt ordentlig op, og vi skal gennemgå vores materiel,
så vi kan se om det hele virker.
4. Maj:

Kontrolopslagning af telte

11. Maj:

Kontrol af materiel

18. Maj:

Klargøring til sommerlejr. Samt bålhygge

25-28:

Sommerlejr.

Husk at melde afbud.
Pao, Lasse og Baloo
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2.

Birkerød
Spirer

Kære Spirerpiger
Så skal vi snart på SOMMERLEJR!!! Så snør vandrestøvlerne og ta´ rygsækken på
– vi skal ud i naturen og sove i telt, lave bålmad, bygge med rafter, vandre,
sidde ved bålet i de lyse sommernætter og synge sange, blive beskidte og spise
slik, men vigtigst af alt er at vi skal være sammen og hygge os – så glem ikke at
tilmelde dig til årets sommerlejr som går til “Godset” i Hvalsø. Hvis du af en
eller anden grund ikke har en invitation, kan du finde den her i Bardunen.
Men inden vi tager på sommerlejr, skal vi holde nogle sjove møder, som alle
primært kommer til at foregå ude – SÅ HUSK AT TAGE TØJ PÅ DER PASSER TIL
VEJRET!!!
1. maj: Skal vi alle være med til at lave og gennemløbe en forhindringsbane
7. maj: Zoo-dag. De der skal med får besked om mødetidspunkter, når vi kender
dem.
8. maj: På dette møde skal vi på fotoløb
15. maj: Vi skal lære at lave besnøringer så vi kan bygge forskellige ting med
rafter. Hver patrulje bygger en romersk stridsvogn som vi kan lave race med.
22. maj Der skal pakkes til sommerlejren. Alle skal prøve at slå telt op og
måske tænder vi bål.
25.-28. maj Sommerlejr
29. maj: Efter en aktiv måned hvor vi lige har været sammen i 4 dage – holder
vi denne dag ikke møde.
I juni bliver det første møde mandag den 12. hvor vi skal på nøgleløb og spille
naturbingo
Vi glæder os til at se jer!
Mange hilsner fra Pippi, Fugl og Måne
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2. Birkerøds Mini – Junior –
Sommerlejr 2006
“Godset” i Hvalsø
Torsdag den 25. maj – søndag den 28. maj
Kære Blåmejser og Spirer
Så er det ved at være tid til årets sommerlejr!
Torsdag den 25. maj mødes vi kl. 9 på parkeringspladsen på
Gasværksvej og er hjemme samme sted søndag den 28. maj
kl. 14.
Vi skal: sove i telt, lave mad over bål, gå langt (10, 20 eller 30
km), hygge os om lejrbålet og i teltene og meget mere….
Prisen for turen er 350 kr. som betales til din leder sammen
med tilmeldingen senest den 10. maj
Pakkeliste m.m. kommer i Bardunen i maj.
Mange spejderhilsner fra Blåmejselederne og Spirerlederne
-------------------------------------------------------------------------------Jeg:_____________________
Kommer/ Kommer ikke med på sommerlejr
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Pakkeliste
Kære Blåmejser og Spirer
Her er et forslag til en pakkeliste til vore fælles sommerlejr. Pak
selv din taske – så ved du hvor dine ting er, og tag ikke mere med
end du selv kan bære.
-

Rygsæk
Sovepose, lagenpose
Liggeunderlag
Tøj: uniform, undertøj, strømper, bukser, shorts, t-shirts,
varm trøje, regntøj, badetøj, nattøj
Sko, sandaler, Gummistøvler, vandresko eller støvler
Lommelygte
Spisegrej: krus, tallerkener, bestik, viskestykke
Håndklæde
Toilettaske: tandbørste, tandpasta, børste, solcreme, sæbe
m.m.
Drikkeflaske

Eventuelt kan du medbringe:
- Kamera
- Kort
- Lejrbålskappe
- Et blad eller en bog
- Penalhus
- Dolk
Vi vil gerne være fri for mobiltelefoner. Hvis der bliver behov for
det, har lederne telefoner der kan bruger. Der vil blive udleveret
et telefonnummer, som forældre kan ringe til, hvis det skulle blive
nødvendigt.

9

1.

Birkerød
Trop

Hej Drenge!!!
Så er foråret over os. Det betyder som alle ved, at de unge piger skal
pakke sig mindre ind for at holde varmen. Og det er jo ikke så skidt…
I skrivende stund er fire af Jer af sted på Forlev. Jeg er sikker på at
turen er super god, og at I både får gode oplevelser og venskaber
med hjem. Det kunne jo være at I får lyst til at tage af sted igen
næste år…
Når I læser dette er I kommet godt hjem efter forårsturneringen. Jeg
kan kun gætte, men mon ikke jeres super gode sammenhold har
kommet jer til gode? Mon ikke en af vores to patruljer er kommet
hjem med en placering vi alle kan være stolte af? Mon ikke vi har fået
afgjort et væddemål om pizza, så enten staben eller jer har betalt en
ordentlig omgang? Mon ikke vi alle sammen har været rigtigt trætte
efter en super turnering?
Staben håber I har fået god brug af jeres nye grej, og at I vil passe
rigtigt godt på det fremover! Husk altid at gøre det i stand lige med
det samme efter brug.
I maj er månedens emne noget så banalt og dog så interessant som
båltænding! Hvis I husker tropsturen i marts måned, var det ikke så
ligetil at lave bål uden flydende brændstoffer.. I løbet af måneden
skal I stifte bekendtskab med båltænding uden tændstikker. I kan selv
finde på metoder at lave bål uden brug af lighter eller tændstikker,
men vi kan anbefale at I prøver med stål og flint, med ildbor og med
kemikalier. Hvis I hiver fat i Kristian kan han viser Jer en film, hvor
der bliver tændt bål med is, men det bliver måske lige det
sværeste...
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1.

Birkerød
Trop

I anledning af divisionens fælles sommerlejr, afholdes også et fælles
tropsmøde midt i maj. Nemlig d. 18. maj. Det bliver super hyggeligt
og I kan få lejlighed til at blive venner med nogle af dem der skal med
allerede der.
På tropsmødet i starten af juni måned skal vi holde et fælles møde i
gruppen. Det tror jeg kommer til at blive rigtigt godt! Vi skal nemlig
udnytte hvad det er muligt at lave når man er mange, og kan udnytte
hinandens stærke sider.
Husk at læse mails jævnligt og at svare på SMS-beskeder!
Datoer for Maj:
Tropsmøde
onsdag d. 3/5
Spildopkørsel lørdag d. 6/5
Evalueringsmøde, FT mandag
d. 8/5
Divisions Tropsmøde torsdag
d. 18/5
PLAM
onsdag d. 31/5
Gruppe Tropsmøde onsdag d. 7/6
Husk nu at melde afbud!!!
Staben
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2.

Birkerød Trop
Tobit

Hej Trops-piger!
I maj måned begynder forberedelserne til sommerlejren.
Program for Maj måned:
Onsdag d. 3/5:

PLAM 18-19.
Tropsmøde 19-21. Vi skal lave mad over bål.

Torsdag d. 18/5

Fælles tropsmøde for divisionen kl. 19-21.
Programmet og stedet er ukendt i skrivende
stund, I vil selvfølgelig få besked så snart vi
ved noget. Optakt til vores fælles
divisionssommerlejr.

Tirsdag d. 30/5

Forældremøde i hytten. Staben inviterer jeres
forældre til møde omkring sommerlejren. Sig
til jeres forældre at de allerede nu skal sætte
kryds i kalenderen. Vi sender en invitation i
løbet af maj med mere information.

Husk at sætte kryds i jeres kalender i weekenden 9. - 11. juni,
hvor vi skal på tropstur - JUHUU
Lederne er så småt gået i gang med at planlægge, men vi modtager
gerne ideer!
Mange hilsner fra Staben.
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2.

Birkerød Trop
Glenten

Hej super seje glenter
Håber at i alle har haft en super fed forårsturering og vi glæder os
til at høre om det.
Hvis I ikke allerede har gjort det er det i denne måned allersidste
chance for at få syet den super flotte tobit på.
Husk vores nye regel med at vi skal have uniform på på alle
møder!!!!!! Ellers er der straf
(rafte byggeriet den 1. marts
hos drengene)
Månedens ordsprog:
Af og til er det modsatte køn
lidt for modsat.
Hilsen de bedårene, dejlige, intelligente, pragtfulde, seje,
selvsikre, smukke, super søde, vidunderlige, helt utrolige leder
Malene og Thora
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Birkerød
Bjørne
¡Hola Osos y Oseznos!
Jeg tænker. Jeg kan ikke lade være! Jeg har
prøvet, jeg har virkeligt prøvet. Men tanker
bliver ved med at strømme gennem mit
hoved. Det er rare tanker, det er
interessante tanker, det er irriterende
tanker, det er sjove tanker, men ind
imellem er det også ubehagelige tanker.
Nogle af dem er jeg selv skyld i, mens andre
kommer uden at jeg forstår hvorfor.
En gang imellem er tanker lidt underlige!
Tanker bliver hurtigt til diskussioner, og en
gang imellem bliver diskussionerne til
regulære slåskampe. Det er altså ikke sjovt,
når det hele foregår inde i ens hoved! Især
ikke, når folk udenfor hovedet taler om
hvorvidt man kommer til storklanmøde… Så
kan det godt være lidt irriterende med tanker i hovedet, der ikke rigtigt vil det
samme som en selv. Især når man egentligt gerne vil tale om storklanmødet.
En gang imellem foregår der diskussioner som disse blandt almindelige
mennesker. Man forsøger at tale om noget interessant, og alligevel kommer man
til at diskutere i stedet. Endda tit ligegyldige diskussioner, som ikke fører nogen
vegne. Man kan spørge sig selv hvorfor, men burde nok i stedet spørge hvordan,
hvordan det undgås. Det er nemlig ikke særligt svært! I hvert fald ikke, hvis vi
er tilbage i tankernes verden.
Tanker strømmer hele tiden igennem hovedet. De strømmer som en ustyrlig
turbulens, og de bliver ved med at komme lige så længe man forsøger at kæmpe
imod. Indtil man finder ud af at man skal strømme med i stedet for at kæmpe
imod. Lige så snart man begynder at koncentrere sig og samle tankerne om
noget spændende, så forsvinder diskussionerne, så forsvinder kampene! Og
hvorfor ikke lade det være sådan hele tiden?
Jeg glæder mig til sommerlejren! Jeg er sikker på at det nok skal blive en god
tur. Men jeg håber virkeligt at vi alle kan arbejde godt sammen i stedet for at
slås. Allerede fra nu, og helt til turen er slut - og selvfølgeligt også bagefter.
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Birkerød
Bjørne
Jeg tror det vil gavne alle, hvis vi en gang i mellem lige stopper op og tænker. Er
vi nu bare små stemmer i et hoved, der ikke kommer nogen vegne. Kunne vi
måske strømme i samme retning i stedet for hver vores vej? Kunne vi måske
udnytte vores forskelligheder til at skabe et bedre resultat? Jeg tror på fremgang
og ideer! Jeg tror på samarbejde og fantasier! Vil I ikke nok være med? – så kan
jeg nemlig nøjes med at diskutere med stemmerne i mit hoved…
Billeder fra bjørnesommerlejre de sidste par år, med stunder som vi kan gentage
til sommer:
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1. Birkerød - Gruppelederen har ordet
En ulv spurgte mig en vinterdag, hvor mange penge jeg tjente ved at være
spejderleder. Da jeg svarede, at jeg ikke tjente penge på det, men gjorde det
frivilligt og ulønnet, kiggede han vantro på mig og rystede på hovedet. I min iver for
at overbevise ham om, at jeg ikke forsøgte at bilde ham noget på ærmet, skyndte jeg
mig at fortælle, at jeg ikke var spejderleder, fordi jeg ville tjene penge på det, men
fordi jeg var glad for at være sammen med ham og alle de andre ulve, og fordi jeg
gerne ville lære dem noget, som de kunne bruge til at klare sig selv nu og senere.
Mit forsøg på en forklaring syntes at have været forgæves, for ulven trak bare på
skuldrene og forsvandt ind i floklokalet til sine bandekammerater. Og der stod jeg så
tilbage med alle mine talenter og idealer.
Episoden har nu ikke fået mig til at overveje at kræve betaling for mit arbejde som
spejderleder, og mine idealer er fortsat intakte. Episoden har derimod fået mig til at
tænke på, hvor dejligt det er, at der i dagens Danmark stadig findes mennesker, hvis
eneste drivkraft er kammeratskab, engagement og glæde, og som ikke tænker på at
få løn for deres til tider endog store frivillige arbejde. Jeg er heldigvis ikke den
eneste, der tænker sådan. Det gør gruppens øvrige spejderledere også. Ja, det gør
for den sags skyld spejderlederne i alle de uniformerede korps også og sikkert mange
andre ledere i børne- og ungdomsorganisationer rundt omkring i landet. Hvis deres
frivillige arbejde blev gjort op i penge, ville noget af deres engagement og glæde
blive taget fra dem, og det ønsker de ikke.
Man kan godt give noget til andre uden samtidig at forvente, at andre skal give noget
tilbage til en. Men når man giver noget til nogen, får man som regel altid noget igen.
Sådan er det også for mig som spejderleder. Som spejderleder giver jeg meget af mig
selv til spejderne, fx mine færdigheder, holdninger, ideer og fritid. Jeg håber
gennem mit arbejde og engagement at være med til at skabe rammerne for et godt
kammeratskab mellem spejderne og give dem en glæde ved at færdes og klare sig ude
i det fri. Kammeratskabet og glæden er for mig en vigtig ballast at have med sig rundt
i livet.
Samtidig giver spejderne mig meget igen. Når ulvene er ude at vandre, synes vejen til
tider at være uendelig lang for de små spejderes korte ben. Den lille hånd, der
pludselig griber fat i min, fordi kræfterne er ved at være brugt op, giver ikke bare
den lille ulv, kræfterne igen, men giver også mig en glæde ved at være sammen med
ham. Således hånd i hånd klarer vi sammen et par kilometer mere. Eller når de større
spejdere har hygget sig med sange og historier omkring lejrbålet, og vi sidder tilbage
ved det døende bål og stirrer tavse ind i gløderne, mens dagens mange oplevelser og
indtryk langsomt synker ind, og dag bliver til nat. Denne intense stemning knytter et
usynligt bånd mellem os og giver mig en følelse af et godt kammeratskab mellem os.
Hvorfor er jeg spejderleder? Fordi jeg kan lide det, og fordi det lige er mig!
Med ønsket om en måned med godt kammeratskab, stort engagement og megen
glæde
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Kaa
Find din vej, og gå den!

1. Birkerød - Gruppeledelsestur
Det er en tradition, at lederne i 1. Birkerød tager på weekendtur sammen én gang
om året for at styrke samarbejdet og sammenholdet mellem grenene og
sammenhængen mellem dét, korpset står for, og gruppens arbejde. Vi diskuterer
spejder-faglige temaer, planlægger fælles aktiviteter og hygger os med hinanden.
Temaerne, vi beskæftiger os med, kan være relateret til korpset, gruppen, grenene
eller os selv som personer.
Årets tur gik til Ordrup, hvor nogle spejderforældre har et sommerhus, vi kunne
låne. De 3 temaer var:
·
Den røde tråd
·
Hvorfor er vi spejdere?
·
Grenenes trivsel
“Den røde tråd” er et begreb, korpset arbejder med, og som er de(t) tema(er), som
gruppen vælger at lægge vægt på på tværs af grenene. Nogle spejdergrupper
fokuserer på udlandsture, andre på sejlads og andre igen på sang og leg. I det næste
års tid vil 1. Birkerød have fokus på pionér-arbejde, dvs. at bygge med rafter. Det
ligger bl.a. i forlængelse af den utroligt flotte 5-etagers labyrint, vores
tropsspejderne byggede med rafter på den sidste korpslejr sammen med 90 andre
spejdere, og som blev præmieret med en sølvøkse. Som noget nyt laver vi et
“koblingsmøde” den 7.6., hvor alle gruppens spejdere skal lave pionér-arbejde og
spise sammen. Vi vil også stadigvæk fokusere på at stille alderssvarende krav til vores
spejdere, og herunder bl.a. gøre det lidt tydeligere hvilke opgaver, der ligger i de
forskellige lederroller, f.eks. hos en bandeassistent hos ulvene.
“Hvorfor er vi spejdere?”. Aldersspandet mellem lederne på turen var næsten 30 år.
Alligevel er der ét ord, der går igen, når vi besvarer dét spørgsmål, og det er
sammenhold. Det tror jeg, forældrene tydeligt fornemmer, når vi f.eks. er på den
årlige gruppetur til Colleruphus, hvor vi oplever en flok rare drenge, der kan udrette
noget sammen og som har det rigtig godt sammen. To af de ledere, der var med på
ledelsesturen, har været spejdere i 1. Birkerød i 12 år. Ud over sammenholdet er det
også de mange spændende oplevelser og den personlige læring, der driver værket.
En anden leder nævner holdningerne omkring tolerance og samarbejde som en
væsentlig motivation. Og friluftslivet ligger nedenunder som en grundlæggende fælles
interesse.
“Grenenes trivsel”. Der er flere elementer, der medvirker til at skabe den gode
trivsel, vi har i gruppen. Èt element er sammenholdet, der virker smittende blandt
spejderne. Et andet element er de mange fælles traditioner og opgaver, vi er
sammen om. Fejringen af Sct. Georgsdag er blot ét eksempel herpå. Et tredje
element et vores vision om at udvikle gode spejdere – og at vi faktisk lykkes med det
ved at sætte nye, udfordrende mål i spejderarbejdet. Andre elementer er den
kærlige og kontante omgangstone, vi har, samt ikke mindst nogle engagerede
forældre, hvis indsats er altafgørende for gruppens trivsel.
Iblandet en solid gåtur til Ordrup Næs, nogle gode spejdersange, en Olsenbande-film
samt Tantors uforlignelige lasagne havde vi således en rigtig udbytterig tur!
Sambur/Lisbeth
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2. Birkerød - Referat af Gruppemøde d. 22. februar 2006
1. Dirigent: Vibeke Hansen. Referent: Troels Kjær
2. Indledningsvis konstaterede dirigenten, at mødet var rettidigt indkaldt og
overholdt de regler udstukket af Det Danske Spejderkorps. Gruppens formand,
Johnny Haupt Larsen, gennemgik den i forvejen udsendte skriftlige beretning.
Yderligere anførtes det, at vi i øjeblikket er i en god ledersituation og at vi ikke har
haft indbrud i hytten. Der var ingen spørgsmål til beretningen. Ledergruppen havde
lavet et flot powerpoint show og gruppen og grenene i sol og regn - om
hyggestunder og prøver, samarbejde inden for gruppen og med andre grupper.
3. Fremlæggelse af regnskab ved kasserer Phillip Dam: Det konstateredes at
regnskabet fulgte det lagte budget. Dog bemærkedes det at posten “el og
opvarmning hytter” er meget lav i regnskabet, hvilket har at gøre med refusion som
følge af at vi tidligere havde en meget utæt hytte. Endvidere bemærkedes det at
posten “tilgodehavende kontingent” var alt for stor: kr. 40.300. En del skyldes at
regningerne for andet halvår først kom ud meget sent på året, men er blevet betalt i
begyndelsen af 2006. Renses regnskabet herfor er der stadig et tilgodehavende på
kr. 24.000. Forsamlingen enedes om at pålægge bestyrelsen at arbejde målrettet
for at nedbringe denne post kraftigt. En række forskellige tiltag blev bragt i forslag.
Gruppens revisor havde godkendt regnskabet. Forsamlingen godkendte ligeledes
regnskabet.
4. Ingen indkomne forslag.
5. Bestyrelsen forslog uændret kontingent. Dette blev vedtaget. Budgettet blev
vedtaget.
6. Sammensætningen af den nye bestyrelse blev diskuteret. Forsamlingen vedtog
bestyrelsens forslag til fremtidig sammensætning af bestyrelsen, således som det
fremgår indkaldelsen.
7. Bestyrelsen skulle således sammensættes med 1 formand, 1 kasserer, et
menigt medlem valgt blandt forældrene, 3 ledere og 3 spejdere mellem 15 og 24
år.
Som formand blev valgt Poul Henrik Appelqvist. Kasserer Phillip Dam var ikke på
valg. Nadja Vesterdahl var ikke på valg. Marie Jenstrup, Charlotte Frost og Natalie
Strandman blev valgt som lederrepræsentanter. Pernille Lyngby, Camilla Mørch
Pedersen og Stine Dalbo Thomasen blev valgt som spejderrepræsentanter.
8. Signe Ravn-Højgaard og Camilla Mørch Pedersen blev valgt til korpsrådet.
9. Poul Henrik Appelquist, Phillip Dam, Charlotte Frost, Pernille Lyngby og Camilla
Mørch Pedersen blev valgt som medlemmer af divisionsrådet.

18 revisor suppleant.

10. Peter J Kristensen blev genvalgt som revisor, og Jane Hjort blev valgt som

11. Evt. Til sommer vil der blive udsendt opfordringer til at melde sig som Andemor/
Andefar til bankospillet i november. Arbejdet involverer reservation af lokale,
bestilling af fjernbankolodder, fremskaffelse af gevinster, fordeling af gevinster til de
forskellige spil, indkøb af ænder/vin og afholdelse af arrangementet. Der vil typisk
være 2-3 ællinger til at hjælpe med det praktiske.
Kim blev valgt til hytteudvalgsformand. Sigrid Kjær blev valgt til hyttemor.
Mødet blev afsluttet med livlig underholdning leveret af en masse glade blåmejser.
Troels Kjær, Birkerød d. 26. februar 2006
_____________________________________________________________________

Husk! Alarmen er slået til.
• Alarmen afbrydes ved at holde brikken hen til panelet ved hoveddøren 1 gang.
• Dette gøres umiddelbart efter åbning af døren og inden nogen går ind. I har 15
sekunder til at gøre dette.
• Hvis I glemmer det og alarmen går i gang skal I skynde jer at holde brikken
hen til panelet 1 gang – så skulle alarmen stoppe.
• I har 30 sekunder til at gøre dette – ellers går alarmen videre til beredskabet
som så rykker ud. Hvis Beredskabet når at rykke ud koster det kr. 750
-----------------------------------------------------------------------------------------------

Husk ! Alarmen skal slås til.
• Når I går skal alarmen slås til igen. Dette gøres ved at holde brikken hen til
panelet 3 gange og der vil så lyde 7 Bip som tegn på at alarmen er tilkoblet.
• Alle skal være ude af hytten og dørene til fællesrummet og køkkenet skal
være lukkede inden alarmen slås til.
• Er der problemer med ovennævnte eller alarmen aktiveres ved en fejl kan I
ringe til Poul-Henrik eller Rokke.
• Mister i nøglen eller alarmbrikken skal dette straks meddeles Poul-Henrik.
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TELEFONLISTE

Ravnsholt Divisions hjemmeside: www.ravnsholt.dk
1. B IRK ERØ D G RU P P E - w w w .1b .d k
M L: Lis beth G arly (S am bur)
M L: S øren Ry e (Tantor)
M H: F rederik R om
M H: Jac ob Johans en
JL: R une Jørgens en (B aloo)
Ju n io rflo kke n :
JA : R olf Ingvards on (P hao )
JA : Las s e A rns dorf P e ders en (To om ai)
JA : M ette E n glev (R ak s ha)
TL: D avid Hans en
T ro p p e n :
TA : K ris tian Dreholm
TA : M ads R ønnes t
TA : S une Ingvards on
P L: M ads B jerregaard
M o h a w k:
P A : M ik k e l G arly Hans en
P L: Jac ob A ndreas Johans en
S io u x :
P A : M orten R as m us s en
K L: Jeppe A rns dorf P eders en
B irke rø d B jø rn e :
K L: R olf Ingvards on
B irke rø d R o ve r:
G L: Jens Thy ges en (K aa)
G ru p p e le d e lse :
G A : G rethe H olm
Lars W . N is s en
B e styre lse sfo rm a n d :
Lene Junk er W iberg
K a sse re r:
Jens Rahbek
H ytte (ve d lig e h o ld e lse )
M ette K jæ r
H ytte (u d lå n )
Jak ob B raad
M a trie lm a n d :
A nnem arie Jens en
R e n g ø rin g sa n sva rlig e :
V ibek e Ly ngby e
U lve flo kke n :

2. BIRK ERØ D G R UP P E - w w w .2b irk e ro d .d k
M L: H enning H viid (Tavi)
B lå m e jse r (m in i):
M A : P ernille W . Ly n gby e (B im bo)
M A : R ik k e Rønnes t (F ia)
JA : N atalie S trandm an (P ippi)
S p ire r (ju n io r):
JA : P ernille P eders en (M åne)
JA : Tin a B onne K ris tians en (F ugl)
TL: M arie Jens trup (E ra)
T o b itte n (tro p ):
TA : S tine Dalbro Th om as en (Dum le)
TA : S igne Ra vn-H øjgaard (G arderobe)
P L: Laura E vald
V ib e n :
P A : R ik k e P e ters en
P L: Thora W es enberg K jæ r
G le n te n
P A : M alen e Johans en
P A : C hris tine E g å S k ovbjerg
K L: C am illa M ørc h P eders en (K as k a)
B irke rø d B jø rn e :
G L: C harlotte F ros t (R ok k e)
G ru p p e le d e lse :
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G A : M erete R ønberg (S m il)
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