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Ulve
Hans Christian Engelsens Flok

Hej alle ulve!
 Ulvestaben

Rigtig godt nytår og velkommen til et forhåbentligt spændende
2014.
I har allerede set halvårsprogrammet; enten fordi I har fået det
med hjem eller fundet det på www.1b.dk under minier / materialer.
Det er også sendt ud i en mail til alle forældrene.
I årets første tre kolde og stadig lidt mørke måneder skal vi
arbejde med tre meget forskellige temaer:
Klima og miljø:
Vi taler om, hvordan vi påvirker naturen og dermed klimaet
mindst muligt. Det kan f.eks. være noget om affaldshåndtering
eller om, hvordan man sparer på naturens ressourcer.
Det hele bliver ikke teori, for vi skal lege klimadetektiv og finde
måder at spare energi på i Naulakha, bygge kartoffelbatterier
eller lave vores egen drivhuseffekt
Fastelavn:
Februars tema er fastelavn, og vi skal lave masker og bage
fastelavnsboller. Vi skal også finde ud af, hvorfor man holder
fastelavn og tjekke, om der virkelig er en kat i tønden. Vi slutter
temaet med en fastelavnsfest samtidig med, at forældrene er til
grupperådsmøde, men bagefter – når forældrene er gået - sover
vi i Naulakha.
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Sundhed:
Efter alt det usunde vi har spist i februar, skal vi være sunde i
marts. Vi skal bevæge os på sjove måder, lære om hvad kroppen
har brug for, hvad mærkerne på vores mad betyder, lave et sundt
måltid mad og ikke mindst klare et kilometermærke (10 eller 20
km).

Den 15. marts fylder 1. Birkerød gruppe 104 år, og det fejrer vi
med en spejderfest.
I slutningen af marts tager vi hul på vores næste tema, som
vi kalder ’andre spejdere’. Vi får besøg af medlemmer af et
tambourorkester, og de vil fortælle om, hvad det vil sige.

Andre emner i det tema er besøg på et spejdermuseum og hos
en grøn pigespejdergruppe og vi slutter af med en udflugt til en
gruppe søspejdere på Amager. Måske kan vi lokke DDS’ nye
korpschef forbi en aften. Han hedder David og kommer fra 1.
Birkerød. Han er sammen med en, der hedder Annesofie, leder
for alle 27.000 blå spejdere i Danmark.
Der kommer præcise tider og besked om ændringer eller andet
i den mail, der bliver sendt ud tirsdag aften i de uger, vi har
møde. Besøgene hos de Grønne Pigespejdere og søspejderne
i Fribytterne Gruppe er formodentlig på en anden ugedag end
torsdag, men vi giver besked i god tid.

Vigtige datoer i maj og juni:
28. maj – 1. juni: sommerlejr sammen med juniorerne
13. – 15. juni: minidivi sammen med alle mikroer og minier
fra hele Ravnsholt division
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Ulve
Hans Christian Engelsens Flok

Brødordning for ulve
Her kan du se, hvornår du skal have brød med:

09-jan
Numa
Pampas

16-jan
Rama
Rann

06-feb
Thokis
Tjo
06-mar
Barasingh
Batcha

13-mar
Biju
Bubo

23-jan
Rusa
Sahi

30-jan
Sika
Tai

20-feb
Ikki
Won-tolla

27-feb
Akka
Chikai

20-mar
Chua
Chui

27-mar
Faru
Galago

Brød kan være gulerødder, knækbrød, grovboller eller rugbrød.
Lidt ost, marmelade eller pålægschokolade glider altid ned.
Brød skal række til 20 personer; vi er knap 40 hver gang – i maj
og juni forhåbentlig mange flere.
Man kan sagtens dele store boller i to. Eventuelt overskud
kommer med hjem eller bliver lagt i fryseren til en dag, hvor
nogen glemmer eller er syg.
Listen ligger også på hjemmesiden 1b.dk under minier og
materialer.
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KALENDER
jan-feb-mar
Torsdag d. 9/1:

Håndværk

Torsdag d. 11/1:

Klima og Miljø

Søndag d. 19/1:

Tur (ca. 10 - 15)

Torsdag d. 23/1:

Klima og Miljø

Torsdag d. 30/1:

Klima og Miljø

Torsdag d. 6/2:

Fastelavn

Torsdag d. 13/2:

Vinterferie

Torsdag d. 20/2:

Fastelavn

Lørdag d. 22/2:

Fastelavn med

Søndag d. 23/2:

overnatning

Torsdag d. 6/3:

Sundhed

Torsdag d. 13/3:

Sundhed

Fredag d. 14/3:

Spejderfest

Torsdag d. 20/3:

Sundhed

Torsdag d. 27/3:

Andre spejdere

Lørdag d. 29/3:

Vandretur
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Ulve
Hans Christian Engelsens Flok

Aktive ulve i den mørke tid
Siden vi rykkede hjem fra
Vaserne har ulvene puslet med
håndværk indenfor til møderne
i Naulakha. Vi har blandt andet
haft et stort projekt med at lave
bestikposer, som vi skal bruge
til vores tallerkener, bestik og
kop når vi skal på lejr i Kristi
Himmelfartsferien. Ulvene har
dekoreret deres egne poser
med stofmaling og flettet en snor
til at lukke posen med. Nogle har nået selv at sy deres poser
sammen ved symaskinen og Amoraq tager sig af de sidste. Alle
ulvene har desuden syet et mærke
på uniformen. Vi har haft det sjovt og
ulvene har vist stor vilje til at lære nyt,
selvom det ikke altid var let. Det har
krævet ekstra hænder at gemmeføre
disse aktiviteter og vi siger tak til de
forældre der kom og trådede nåle,
vejledte og opmuntrede. Selvfølgelig

har vi også været udendørs,
for ulvene er fulde af energi
og elsker at bruge deres
kræfter. Blandt andet har vi
haft et lille o-løb i mørket,
hvor ulvene fulgtes rundt i
hold og fandt posterne med
lommelygter.
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I weekenden 6.-7. december
var vi på juletur, hvor vi

fortsatte vores håndværkstema. Vi trænede med kort og kompas
lige ved hytten og var også på et løb rundt i området, hvor der
blandt andet blev samlet materialer til juledekorationer. Der
blev også fundet en død fugl, som ulvene døbte Vigga/Viggo
efter hytten, som hed Viggastorp. Fuglen fik en flot begravelse.
Derefter hjalp ulvene til med at tilberede en dejlig julemiddag.
Kartoffelskrælning og rødkålshakning blev udført med stor
entusiasme. Vi havde også aktiviteter indendørs, som blandt
andet handlede om at bage tilsammen 250 æbleskiver. Alle
ulvene bestod æbleskivebage-eksamen.
Om aftenen spiste
og spiste og spiste
ulvene enorme
mængder flæskesteg,
rødkål, brune og hvide
kartofter. Til dessert
klemte de lige en
portion risengrød ned.
Vi sluttede af med at
prøve at tænde ild i
pejsen, men pludselig gik røgalarmen i gang. Den var ret svær
at stoppe og da det endelig lykkedes havde vi ikke lyst til at
høre mere på den. Derfor hyggede vi os i stedet med lyset fra
de juledekorationer, ulvene
havde lavet. Efter Pudmini
havde læst en julehistorie
højt, gik vi udenfor og lagde
os ned på ryggen på rad og
række på nogle varme tæpper.
Herfra havde vi godt udsyn
til stjernerne og Lars kunne
fortælle om hvad vi så. Det var
meget stemningsfuldt og derfra
gik ulvene direkte i poserne.
Ingen af lederne har nogen
siden oplevet at der blev så
hurtigt nattero hos ulvene.
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Ulve
Hans Christian Engelsens Flok

Det var også meget uventet
at de sov så længe. Først
kl. 7 var der liv i hytten igen.
Efter morgenmaden puslede
vi med projekter, som
forældrene før eller siden
kommer til at se resultatet
af. Så blev det tid til at
gøre klar til julestjerneløb,
hvor ulvene selv stod på
alle posterne. Naturen
havde planlagt det sådan at det skulle stå ned i stænger mens
forældrene vandrede fra den ene post til den anden og prøvede
kræfter med spejderaktiviteter. Heldigvis er spejderforældre seje,
så det gik fint. De lavede julerim, kastede med juletræsfødder,
havde julekimslege og meget andet. Til sidst spiste vi de
hjemmebagte æbleskiver i køkkenet med alt regntøjet på. Det var
en våd men meget hyggelig oplevelse. Tak til de forældre, der
hjalp til undervejs på turen og i forbindelse med rengøring.
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Juniorer
Marianne Wieses Flok

Hej juniorer
 Juniorstaben

Januar
I januar måned skal vi arbejde med forskellige materialer. I
kommer til at arbejde med metal, træ, stof og andet, når vi
sammen bygger et større projekt, ligesom sidste gang, hvor vi
byggede en hel shelter i miniformat!
Vi skal lave en masse forskelligt, noget ude og noget inde, så I
kommer til at prøve noget nyt på hvert møde, så husk at være
der!
Vi skal være ved i hytten hele måneden, men husk stadig varmt
tøj, da vi arbejder udendørs med nogle af materialerne, så I ikke
skal bruge tid på at rydde op og derfor har mere tid til at lave et
bedre færdigt produkt :D

Februar
Temaet for februar måned er bål. HUSK at der til maj er OakCity Rally! Dette er et løb vi har deltaget og fået en respektabel
plads de sidste mange år og det agter vi at gøre igen. For at
vinde skal vi træne. Her i februar tager vi så i svømmehallen, da
alle aktiviteter i vand styrker ens krop, på andre måder end ved
normale lege.
Som I ved så kan spejdere godt lide ild, men vi skal også være
ansvarlige om ilden, derfor har vi fået arrangeret et kursus i
brandslukning, så i kan reagere rigtigt hvis uheldet skulle være
ude, hvilket er sket før på spejderlejre.
Efter kurset skal vi lave en masse med bål, så I virkelig kan føle
jer sikre ved ild og så I kan vise at I er bedre end de andre, når
der er brug for et bål.
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Juniorer
Marianne Wieses Flok

Spejder i en digital alder
Da vi har en fed Facebook side, skal vi lave noget fedt indhold.
Derfor skal vi lære lidt om kommunikation, om at lave en TV
reportage, hvordan bygger man scenen op, vælger vinklen, laver
et storyboard og stiller de rigtige spørgsmål til interviewet. Vi skal
lave et prof stykke video.

Marts
Temaet for marts står for alvor i vablernes tegn. Vi skal gå, gå og
atter spise. Vi skal ligesom ulvene ud og vandre.
En rigtig spejder elsker at tilbagelægge mere end 30 km. og
derfor skal vi træne fødderne op til dette. Vi slutter måneden,
med at vandre 30+ km, efterfulgt af overnatning i hytten med film!
Vi vil gerne have forældre hjælp med at lave kage og lignende.
Mad gør spejderlederen glad
Det er super vigtigt at kunne lave god mad. Alle spejderture bliver
sjovere hvis maden ikke er brændt på. Derfor skal vi lære at lave
mad på mange måder. Nogle gange laver vi mad på trangia, da
det er nemmere, men ofte er det over bål. I april skal vi jo på
juniordivi og her plejer der at være en mad-dommer der skal
imponeres, så vi kan vinde over de andre i bedste madlavning.
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KALENDER
jan-feb-mar
Tirsdag d. 7/1.: Håndværk tema
ma start
Husk arbejdstøj, vi er inde og ude
Tirsdag d. 14+21+28/1.: Håndværk
Husk arbejdstøj, vi er inde og ude
Tirsdag d. 4/2: Svømmehal
Mød op ved Birkerød svømmehal klokken 18:00
Tirsdag d. 11/2: Brandslukning
Info følger
Tirsdag d. 18/2.: TV reportage
Info følger
Tirsdag d. 25/2: Bål
Vi skal lave bål på mange forskellige måder
Tirsdag d. 4+11/3: Gå træning
Husk at have gode støvler på
Fredag d. 14/3.: Gruppens fødselsdagsfest
Vi fejre 104 år med et fedt tema
Tirsdag d. 18.: Mad på Trangia
Vi skal lave gourmetmad
Tirsdag d. 25.: Mad over bål
Vi skal lave gourmetmad
weekenden d. 29.-30.: Vandretur
Vi skal gå min 30 km og slutter med overnatning
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Troppen
Hej Drenge!
 Staben v. Frederik Rom og Jacob Emanuel

Lørdag d. 30. november til søndag d. 1. December blev dette
halvårs tropstur afholdt. Fra Stabens side takker vi for en god og
spændende tur, hvor vi fik afprøvet naturbivuakker og simremad
over bål med drengene. Billeder fra turen kan ses på 1. Birkerøds
facebook side.

I Januar måned kommer vi til at beskæftige os med håndværk.
Drengene skal lave deres egne knive som skal bruges til
spejderrelateret arbejde. For at dette projekt skal lykkedes, må I
huske at væbne jer med tålmodighed og huske at holde tungen
lige i munden. Det bliver et udfordrende projekt, men vi håber
at det kommer til at gå godt. Hvis ikke I bliver færdige med jeres
knive i løbet af Januar, bruger vi også februar da måneden har et
møde mindre grundet vinterferien. Der bliver sendt en mail ud om
forløbet, da det vil kræve lidt ekstra ressourcer fra alles side.

Derudover vil vi fra stabens side, ønske en god jul, godt nytår og
på gensyn i det nye år!

Get a rat trap bigger than a cat trap!
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Gruppen
Spildopkalender 2014
En af de frivillige arbejdsopgaver, som spejdergruppen udfører, er
Spildopkørsel og slusetømning.
Spildopkørsel foregår en lørdag om måneden fra kl. 8 til midt på
eftermiddagen. Det består i at køre rundt med en lille lastbil og
samle genbrugsaffald (aviser, flasker, pap, tøj mv.) på en rute i
Allerød kommune. Slusetømning foregår et par weekender og
mandage i løbet af året på genbrugspladsen i Allerød og tager
1-2 timer.
Gruppen får en god indtjening, der går til spejderarbejdet og at
holde kontingentet nede. Desuden lærer spejderne vigtigheden
i at deltage i frivilligt arbejde, de lærer om genbrug og at hjælpe
andre. Det er vigtigt, at også forældre er med til at støtte op om
aktiviteten. Der er som regel brug for en eller to voksne pr. tur og
slusetømning. Send en mail til bestyrelse@1b.dk, så prøver vi
at koordinere det, så alle bliver glade. Jo flere der melder sig, jo
mindre arbejde er der i det for den enkelte.

Dato Hvem kører
11/1 Trop – Omaha
8/2
Trop – Sioux
8/3
Junior - Sneleoparder
12/4 Junior - Løver
10/5 Klan
14/6 Trop – Apache
Juli – ingen indsamling
9/8
Trop – Omaha
13/9 Trop – Sioux
11/10 Klan
8/11 Junior – Tigre
6/12 Trop - Apache
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Gruppen
Hej Drenge!
Indlæg af David Hansen på vegne
af gruppeleder-teamet. David er i
november blevet valgt til spejderchef,
leder af Det Danske Spejderkorps.
DDS har 425 spejdergrupper og 27.000
medlemmer.



Hvorfor er jeg spejder? Det bliver jeg tit spurgt om af venner, i
skolen, på arbejde og til fester. Jeg fortæller det nemlig tit fordi
det er noget, jeg er stolt af. I starten fortalte jeg, at det var fordi
det var sjovt og at det var sammen med mine bedste venner.
Senere fortalte jeg, at det var fordi jeg lærte at klare mig selv, at
klare svære udfordringer og at løse kreative opgaver i teams. Nu
har jeg en tredje forklaring, der supplerer de to første.
Jeg er spejder fordi det er verdens bedste udviklingsprogram
for fremtidens aktive samfundsborgere. Der er over 40 millioner
spejdere i verden og på alle verdens kontinenter bruger
spejderne en meget simpel og effektfuld metode til at udvikle
børn og unge til vågne og ansvarlige mennesker, der tager
ansvar i samfundet omkring sig. Det er en sag, jeg gerne vil være
en del af og det er derfor jeg i over 10 år har været spejderleder.
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Spejdermetoden handler om at give børn og unge ansvar i
patruljer og plads til at udvikle sig sammen. Det betyder, at de
får opgaver, som mange forældre ikke ville turde stille dem. Fx
kan 8-årige sagtens lave mad over bål, hvis bare de får plads til
at eksperimentere. Ja, måske brænder det på, og ja, måske er
der en der brænder sig en smule i kampens hede. Men det er
en del af læringsprocessen og ofte kan de små fejl blive til gode
historier om aftenen i teltet. Derfor er det vigtigt, at vi ikke pakker

børnene for meget ind, men giver dem plads til at være drenge og
plads til at udvikle sig i deres eget tempo.

Jeg er glad og stolt over at have været en del af 1. Birkerød i over
20 år. Det er en gruppe med sjæl og traditioner. Det er en gruppe,
der tør være ambitiøse og tør kaste sig ud i nye udfordringer.
Det er en gruppe, hvor mus bliver til mænd og en gruppe hvor
generte knægte bliver til vindere i deres eget liv. Fordi i 1.
Birkerød, der tør vi se hinanden som dem, vi i virkeligheden
er. Som drenge, der alle er forskellige, der alle har drømme og
der alle vil være del af et større fællesskab. Vi er en fantastisk
spejdergruppe, der i over 100 år har skabt friluftsoplevelser for
drenge. Og, som igennem spejdermetoden har gjort tusinder
af børn og unge til bedre samfundsborgere, der tager ansvar
omkring sig.
Jeg er stolt af at fortælle, at jeg er spejder i 1. Birkerød, fordi
vi tager spejderopgaven alvorligt, fordi vi skaber spændende
læringsmiljøer, og fordi vi skaber venner for livet!
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Bestyrelsen
Dagsorden for mødet er som følger:
1.

Valg af dirigent og referent

2.

Beretning fra gruppeledelsen

3.

Beretning fra bestyrelsen

4.

Regnskab og status for 2013

5.

Indkomne forslag

6.

Beslutninger om det kommende år

a.

Fremlæggelse af udviklingsplan

b.

Øvrige beslutninger om gruppens udvikling, spejderarbejde,
mm

7.

Budget for 2014 herunder fastsættelse af kontingent

8.

Fastsættelse af antal medlemmer i bestyrelsen

9.

Valg af bestyrelse

Alle vælges for 2 år ad gangen, suppleanter kun
for 1. Suppleanter deltager på lige fod med øvrige
bestyrelsemedlemmer
10. Valg af 2 medlemmer til korpsrådet
11. Valg af 5 medlemmer til divisionsrådet
12. Valg af revisor og suppleant

18

13. Eventuelt

Kære spejderforældre
Der inviteres hermed til 1. Birkerøds årlige grupperådsmøde den
22 februar 2014 kl 14-16 i Naulakha.
Bestyrelsen vil fortælle lidt om året der er gået, fremlægge
regnskab for 2013 og budget for 2014 og fortælle om
udviklingsplanerne for 2014. Der vil samtidigt være valg til
bestyrelsen og i bedes derfor på forhånd overveje om i har
lyst og mulighed for at stille op som forældrerepræsentant.
Der er brug for nogle ekstra hænder for at opretholde det gode
spejderarbejde og det er både en hyggelig og givende gruppe at
komme ind i.
Imens vi afholder grupperådsmødet vil spejderne slå katten af
tønden, så børnene skal nok blive underholdt så længe mødet
varer.
Ved samme lejlighed er det mulighed for at kaste et blik på de
mange gode ting der er blevet glemt i løbet af året og få et par af
de savnede ejendele med hjem.
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Bestyrelsen
Præsentation af
Forældrebestyrelsen
Bestyrelsens primære arbejde består af at sikre gode rammer
for spejderarbejdet. Vi arbejder både for at sikre de økonomiske
rammer i kraft af forskellige aktiviteter som spejderne tjener
penge på. Det spreder sig fx over juletræssalg, spildop
og slusetømning men også til fundraising ved behov for
ekstraordinære tilskud som fx nyt køkken. Vi er også ansvarlige
for at sikre de fysiske rammer og står for diverse vedligehold og
indkøb af udstyr.
Det kræver ressourcer at holde en større spejdergruppe kørende,
så et par ekstra hænder til diverse indsatser er altid meget
velkomne.
Jeg hedder Pernille Vaupel og har været i bestyrelsen
i 2 år - det sidste år som formand. Jeg har ikke selv
været spejder, men har to sønner som er henholdsvis
junior- og tropsspejder. Jeg har stillet op som medlem
af bestyrelsen, da jeg har set det store arbejde der
lægges i spejdergruppen i kraft af diverse spændende
aktiviteter og ture. Det arbejde har jeg som forælder
lyst til at støtte op om.
Som formand bidrager jeg til diverse aktiviteter løbende
på lige fod med alle andre i bestyrelsen og står for
planlægning og indkaldelse til bestyrelsesmøderne.
Olav, kasserer og far til Jakob der er tropsspejder. Min
opgave i bestyrelsen er først og fremmest at sørge
for at turene bliver betalt og at spejderne får deres
udlæg retur. Herudover arrangerer jeg sammen med
Lars de praktiske forhold vedr. indkøb og levering af
juletræssalget.
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Jeg hedder Karen, er mor til en ulv, junior og
tropsspejder.
Jeg er på første år suppleant i bestyrelsen, er med
til bestyrelsesmøderne, har været med til at købe
ind til Colleuphus-turen, være med til at starte
juletræssalget op i år og været med til slusetømning
hos spildlopperne.
Jeg hedder Mette Vium og er mor til en junior
spejder. Jeg har været suppleant i bestyrelsen siden
grupperådet 2013.
Jeg har i været med i køkkenudvalget, der har sørget
for tilbudsindhentning, fondsansøgninger og endelig
bestilling af det nye køkken. Jeg har desuden deltaget
i de andre opgaver der er i bestyrelsen, bla åbent-hus
dagen og juletræssalg. Jeg har også kørt spild-op
og været med til slusetømning, disse opgaver er det
meningen at alle forældre og spejdere skal deltage i, da
det er med til at tjene penge til gruppen, så der er råd til
de aktiviteter der foregår med drengene. Jeg har aldrig
selv været spejder (og bliver det heller ikke, kan ikke
fordrage at sove i sovepose og telt ), men jeg synes det
er vigtigt, at vi som forældre bakker op om det kæmpe
frivillige arbejde lederne laver, ved at tage aktivt del i de
opgaver der ikke er ledernes.
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Bestyrelsen
Jeg hedder Martin Reland. Jeg har to sønner, Jonas
og Peter, som er tropsspejdere. Jeg har været i
bestyrelsen i 5 år.
Jeg står primært for koordinationen af Spildop arbejdet.
Derudover deltager jeg i de øvrige faste og ad hoc
aktiviteter, fx juletræssalg, åbent hus, hyttearbejdsdag,
Colleruphus.
Jeg var også med til at arrangere troppen og klanens
sommerlejr i Grønland i 2011.

Jeg hedder Annemarie Jensen, kaldes ofte Rie. Er
mor til Rasmus og Tobias Rahbek. Jeg har været med
i bestyrelsen i rigtig mange år, idet jeg gerne vil bakke
op om driften af 1. Birkerød spejdergruppe. Jeg
synes det er vigtigt at støtte de frivillige ledere i deres
arbejde med at skabe dejlige uforglemmelige spejder
oplevelser for vores drenge. Dette kan gøres på mange
forskellige måder i det daglige med en håndsrækning
hist og her, men helt konkret tager jeg mig bl.a. af
udlån af vores hytte Naulakha. Det er muligt for aktive
spejdere at låne hytten til private familie begivenheder.
Jeg står også for at sætte gang i en større oprydning /
rengøring af hytten et par gange om året.
De fleste kender mig nok bedst som madmor på
den årlige fælles Colleruphus tur. Her har jeg de
sidste mange år stået for koordinering af hjælpere og
fremstilling af al mad weekenden igennem.
Udover forskellige ad hoc opgaver, deltager jeg,
lige som resten af bestyrelsen, selvfølgelig i
juletræstænding og salg af juletræer. Hvilket jo er en af
mange gode indtægtskilder til gruppen.
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Thomas Søndergaard, suppleant i bestyrelsen og far til
en juniorspejder.
Jeg har det forløbne år deltaget aktivt i
bestyrelsesmøderne og lavet praktiske opgaver
som f.eks. den nye emhætte og produktionen af
juletræsfødder.
Charlotte, mor til en ulveunge.
Ny i bestyrelsen.

Camilla, mor til en tropsspejder.
Jeg har siddet i bestyrelsen i mange år. I år har jeg
koordineret en af vores faste jobs: græsslåning i
Munkerisparken. Alle synes det er sjovt at køre traktor
så det er en dejlig opgave.
Per. Intern revisor og far til en bjørn (senior spejder).
Når årets regnskab er lavet gennemgår jeg det
sammen med kassereren og bekræfter at det giver et
retvisende billede af gruppens økonomiske situation. I
forbindelse med regnskabsgennemgangen kontrollerer
jeg via stikprøver, at bogføringen er korrekt og at
den følger god praksis. Den endelige godkendelse
af regnskabet ligger i hænderne på bestyrelsen og
grupperådet.
.
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B
Afsender
1. Birkerød Gruppe: c/o Grethe Holm, Ludvig Jensensvej 30, 3460 Birkerød
Eftersendes ikke vedvarende adresseændring, men tilbagesendes med oplysning om den nye adresse

Ulve

Junior

Trop

Apache
Omaha
Sioux
Bjørnene
Rover
Gruppeledere
Bestyrelsen

Hytten

ML

Lene Friis (Pudmini)

61 28 38 09

MA

Lis Lak Risager (Tikki)

29 70 21 03

MA

Nina Walin (Amoraq)

20 28 38 84

JL

Emil Bonne Kristiansen

29 82 26 45

45 53 38 79

JL

Christian Cletus Friis (Fossa)

27 50 60 09

45 81 60 09

JL

Rasmus Alexander Rahbek
(Rikki)

28 59 57 52

JA

Theis Dahl Villumsen

26 35 33 05

45 82 33 05

JA

Adam Rye Brouer

71 18 14 11

45 81 15 85

JA

Jeppe Englev

24 81 02 36

JA

Jens Bo Albretsen

40 56 50 73

TL

Frederik Abildgaard Rom

40 27 26 08

TA

Jacob Emanuel Rasmussen

28 15 92 82

TA

Victor Kjellerup Juhl

23 63 30 75

PL

Jonas Bjørn Reland

40 44 96 34

40 53 51 81

PA

Anders Stendevad

60 46 48 84

45 82 57 82

PL

Morten Rose Wagnkilde

25 46 00 88

45 81 68 90

PA

Christian Torpegaard Hansen

30 36 25 12

45 82 34 42

PL

Tobias Rahbek

20 82 20 54

45 81 22 70

PA

Lucas Kriegel

29 85 09 06

99 55 86 96

KL

Martin Wagner

60 82 17 00

45 82 17 28

KL

Kasper Munk

23 99 12 99

GL

Susanne Rundé Jørgensen

51 32 94 37

BSF

Pernille Vaupel

28 35 07 83

GK

Olav Larsen

22 68 55 90

39 18 07 67

BSM

Martin Reland

40 53 51 81

45 82 88 81

BSM

Annemarie Jensen

28 59 57 53

45 81 22 70

BSM

Camilla Kornbeck

25 37 64 57

45 81 57 07

Udlån

Annemarie Jensen

hytteudlaan@1b.dk

45 81 22 70

Vedligehold

Jens Rahbek

21 53 05 64

45 82 09 54

w w w.1B . d k

45 81 60 09

45 94 10 42

44 95 92 82

45 53 88 22

