April 2021

84. årgang

Vi længes efter at
stå til søs
I mangel af aktiviteter
og nye fotos bringer vi et
fra arkivet. Her ligger Rumle
godt med Møns Klint om
bagbord på spejdernes
sommertur i 2019

Stationsvagt i april:
marts:
Jungmænd
Optier
Husk at sørge for toiletpapir, køkkenruller,
sæbe, opvaskemiddel, rene viskestykker og
håndklæder, vask af de snavsede og dørkvask!

GRUPPERÅDSMØDE
AFHOLDT
PÅ
ZOOM
Vi bringer referatet. Til næste år vil vi forsøge at
blive bedre til at gøre opmærksom på, at det også
er for forældre. Vi vil gerne have flere med.
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Den Blå Havkat af Peter.

Vaiana af Willy.

Hispaniola af Rasmus.

Oopti
i en
hjemsendt
tid

Bob af Rune.

O

optierne har holdt hjemmemøder
i Teams og lært om indretningen
af en optimistjolle og farvelagt og
navngivet.

Det Blå Bær af Svea.
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Det Søde Hjerte af Ellen.

Birgitte af Selma.

Det Grønne Blåbær af
Hannibal.

RE!
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å er klargøringen af bådene gået
i gang! Patruljerne har hver især
brugt tid på at slibe og male bundene af deres egen patruljebåd, og dermed er vi et stort skridt tættere på at
være klar til sejlsæsonen. Godt arbejde
unger!

skulle lige passes ordentligt til, men det
var skam ikke større problem end, at
Bertram sagtens kunne løse det!

Lederne er også i fuld gang! Vi har fået
skiftet lugerne på Pollux, da de virkelig trængte til det. Lugen i cockpittet

God Vind!
Tropslederne

Vi håber, vi snart kan ses igen, og I
hører fra os lige så snart, det er sikkert
nok.

Pollux har fået nye luger, som man kan se
til venstre og til højre. På billedet i midten er
Bertram i gang med noget tilpasningsarbejde
på den nye luge til cockpittet.
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REFERAT AF
GRUPPERÅDSMØDET
den 25. februar 2021

M

ødet blev afholdt online på Zoom med i alt 15 deltagere: H. C.,
Frederik, Nils Ole, Antonie, Lis, Thorbjørn Hansen, Mads, Sande, Katja,
Jonathan, Arthur, Tobiaz, Henrik H, Kim Marquart, Claus.
1. Henrik Holm blev valgt som dirigent og Claus Laage-Thomsen som
referent.
2. Dirigenten konstaterede mødet som rettidigt indkaldt og gav ordet til
beretningerne.
Formanden Henrik Holm: Covid har betydet aflyste fællesarrangementer, forældredage, Banko og Standerhejsning samt meget mindre
aktivitet i spejderafdelingerne. Standerhejsningen blev holdt online med
mange tilhørere. Sejlads, samvær og sømandsskab – træning og duelighedskurser blev dog bredt gennemført, og ikke mindst sommerturene var
en stor succes.
DUF udviklingspulje har givet os penge til indkøb af fire optimistjoller,
og TrygFonden MOB-lys (Mand over bord) til redningsvestene. Vi takker.
De nye ledere Lasse og Troels er kommet til Troppen og sammen med
Frederik og Bertram, udgør de et godt hold. Bekymringen fra sidste år,
hvor alle ville holde op, er hermed løst, tak for det.
Vi er stadig meget glade for vores nye Kabys som H. C. og Nils Ole
sammen med nogle forældre fik indrettet i 2019. Reparation af vores
elinstallation og den nye luftvarmepumpe har givet stor besparelse på
vores elregning.
Vi er gået ind i 100-året for Grys oprettelse og håber, at vi kan markere
det, hvis vi kan gennemføre vores Standerhejsning i maj – ellers må det
være til efteråret.
Igen i år skal der lyde stor tak til alle ledere og bestyrelse for det arbejde, I har lavet i det forgangne år.
Claus: Skybrudstunnelen skulle først ende på Grys plads, men føres nu
efter mange protester ud til Fiskerihavnen. Havnetunnelen rykker nærmere, allerede i den kommende vinter vil der blive konstrueret en mindre
optagekaj på nordsiden af Svaneknoppen som forberedelse til at Svane4

søen bliver lukket. Fra søsætning i 2022 flytter vi over til Færgehavn Nord,
hvor vi må forvente at være frem til 2027.
Vores udlejer By & Havn har sat gang i en visionsplan for at undersøge
mulighederne for ændringer og mulige forbedringer i Svanemøllehavnen.
Spektrum Arkitekter er rådgiver for processen og er sammen med klubberne i Svanemøllehavnen samt By & Havn ved at lægge sidste hånd på
en rapport, hvor der bliver formuleret en vision for udviklingen. Rapporten
vil være et oplæg til en mere konkret ”Helhedsplan”. Sammen med de
øvrige klubber håber vi især på at kunne få lejekontrakter, der løber
længere end et år ad gangen.
H. C. og Nils Ole om O-optierne: Tak til de mange forældre, som
giver et nap med praktisk hjælp og støtte.
Det blev et mærkeligt år med mange aktiviteter som blev aflyst pga.
Covid-19.
Sommerturen til Holbæk blev igen i år rigtig god med mange
oplevelser.
Ventelisten blev kortvarigt åbnet ifm. optag af 6 nye optier. Den blev
hurtigt lukket igen, der står nu 40 på listen.
Med de penge vi har fået doneret fra DUF til nye optimistjoller, vil det
blive muligt at forøge O-optiafdelingen til 24 medlemmer. Som følgebåd
låner vi indtil videre en motorbåd, og håber vi kan købe vores egen på et
senere tidspunkt. En god start på sæsonen er, at vi har fået foræret en
helt ubrugt o-jolle med nye sejl, kaldet Vaks, som har stået i et skur hos
Sundet, ejerne skal flytte til udlandet.
Frederik om troppen: Sommerturen havde været en stor succes. Vi
nåede til Aarhus og på tilbagevejen forbi Holbæk, hvor man hyggede sig
sammen med O-optierne. Det har været rigtig ærgerligt med de mange
aflysninger, men vi håber på en bedre sæson.
Mads om Jungmændene: God vind bragte dem ind i Limfjorden og
tilbage over Aarhus og forbi Hundested, hvor man mødtes med spejderne. Ledelsesmæssigt havde man brugt en ”kaptajnsstruktur”, hvor hver
deltager fik kaptajnsrollen for et døgn ad gangen, dvs. øverste ledelse.
Hermed undgik man stridigheder undervejs og fik et bedre ”take” på
demokratiet.
Claus gav en kort redegørelse for arbejdet med at få organiseret de
gamle ledere og medlemmer af Gry. Vi har nu en god håndfuld som godt
vil hjælpe med klargøring af bådene mod til gengæld at kunne sejle i
dem. Opgaven ligger nu hos dagliglederne, som skal lave en plan.
Beretningerne blev godkendt.
FORTSÆTTES på side 10 og 11
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OOPTI - SIDE
Hej Ooptier.
Så sidder vi her igen og skal skrive til jer uden at have set jer
rigtigt i laang tid. Det er meget underligt. Vi har for første gang
mødt de nye Ooptier der er kommet til, - og helt vildt underligt,
har det kun været på skærmen. Vi glæder os til, at vi for alvor
kan mødes i virkeligheden.
Det er nu et års siden, at vi første gang skrev til jer, hvor vi ikke havde
muligheden for at mødes rigtigt. Vi er kommet gennem en vintersæson, hvor
det ikke har været muligt at komme i svømmehallen, som vi ellers har tradition
for. Her kan man måske tale lidt om ”held i uheld”, da vores normale
svømmehal alligevel har været lukket hele vinteren pga. renovering. Ikke
mange ting har været ”som vi plejer”.
Alligevel fik vi trods alt sejlet en del sidste sæson og en sommertur fik vi også
lov til at hold. Ser vi frem i tiden håber vi, at vi kan få sejlet så hurtigt som
muligt og at vi også i år kan komme på sommertur. Hvilken sommertur det
bliver i år er vi stadigvæk ikke afgjort. Der er mulighed for, at vi skal deltage i
en fælles sommerlejr for søspejdere fra hele Danmark, hvis vi kan få det til at
passe sammen og man må samles så mange mennesker.
Hvis det ikke bliver den lejr, så laver vi en ”almindelig”
sommertur som vi plejer. Vi må se hvad det bliver til. Så
snart vi ved noget hører I om det.
Lige nu skulle vi have set tilbage på et spændende
bankospil med super underholdning fra Ooptier og
spejdere. Vi skulle også have haft en hyggelig Oopti-weekend med hygge,
”Ligge-biograf” og afholdelse af vores årlige mesterskaber i ”Bob” og ”Flipflap”.
Vi går med tanker om at lave en alternativ Oopti-weekend på et tidspunkt hvor
reglerne siger at vi godt må. Så kan vi alligevel få kåret mestre i begge dele og
samtidig hygge os en hel del. Måske bliver det sammen med
forårsklargøringen i starten af maj eller måske sammen med en Ooptisejlerdag
1
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OOPTI - SIDE
i juni. Vi må se hvad tiden bringer og hvordan vi bedst kan få det til at hænge
sammen. Hvad end det bliver glæder vi os til at det kan lade sig gøre.
Indtil vi må mødes igen for alvor, må vi klare os med
virtuelle møder med forskellige aktiviteter rundt omkring i
de små hjem. Har I gode ideer til hvad det kunne være, skal
I som altid bare sige til. Der er altid plads til, at vi kan finde

på noget nyt.
Når vi rammer de fysiske møder, skal vi have gang i en masse træning af de
færdigheder, som I skal kunne for at vi kan få gang i sejleriet. Vi er startet i de
virtuelle møder, men der er nok et stykke vej endnu.
Der er i hvert fald et stykke arbejde vi skal have gjort i forhold til at få gjort
optimistjollerne klar til sejlads. Vi skal have slebet og lakeret både ror og
sværd. Bådene skal vaskes, poleres og vokses. Alt sammen et stykke arbejde vi
skal have gjort i fællesskab inden vi kan komme ud at sejle. Heldigvis har vi
god tradition for, at på vores arbejdsdag, - hvor vi jo har forældrene med,
klarer vi den store opgave med at få gjort selve optimistjollerne klar – det hele
på en dag.
Resten med at slibe og lakere klarer vi løbende om onsdagen og inden I får set
jer om har vi klaret det hele og er klar til at sejle, så snart vi får lov.
Et hurtigt kig frem i kalenderen byder på vores
arbejdsdag med forældre søndag d. 9. maj. Der er
her vi skal have gjort selve optimistjollerne klar. Vi
satser på godt vejr, højt humør og masser af aktive
hænder.
Og så kommer vores 100-års Standerhejsning. Den store festdag hvor vi fejrer
starten på årets sejlsæson og ikke mindst vores 100-års fødselsdag.
Vi regner selvfølgelig med at se jer alle sammen begge dage.
Indtil da:
Fantastiske Forårshilsner til alle.

Nils Ole og H.C.

P.S. Husk at ringe afbud til N.O.(38 79 40 44), H.C.(36 49 08 49) eller Stationen (39 20 62 81), hvis I ikke kan komme.
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Oopti-PROGRAM
APRIL :

Ons d. 7 kl. 18.30 - 20.00 Virtuelt møde i Teams eller…
måske kan vi mødes for alvor?
Det kommer bla lidt an på
vejret.
Ons d.14 kl. 18.30 - 20.00 Havnemøde eller bag
skærmen? Vi melder ud når vi
kan. Skal vi mødes i Gry skal
alle have ”arbejdstøj” på.
Der er kagedag til Carla & Peter.
Ons d.21 kl. 18.30 - 20.00 Der skal tages fat på at få
slebet og lakeret, hvis der er
muligt i forhold til vejret og
reglerne. Der er kagedag til

Ellen & Max.

Ons d. 28 kl. 18.30 - 20.00 Der skal arbejdes bla fortsat på
forårsklargøringen af vores
joller mm. Arbejdstøj
påkrævet. Der er kagedag til

MAJ :

Hannibal & Selma.

Ons d. 5 kl. 18.00 - 20.00 I dag skal det sidste arbejde på ror og sværd
forhåbentligt gøres færdigt Husk tilmelding til
weekendens arbejdsdag.
Søn d. 9 kl. 10.00 - 15.00 Arb.dag med forældre, - mere følger.
Lør d. 29

100 års-Standerhejsning for alle,
- den store festdag – Hvis vi får lov.
3
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Ohøj

Søulke.

Har du fået nyt telefonnummer, emailadresse eller bopæl, så giv mig venligst
besked på mail jrparby@gmail.com.
Hermed meldes alt vel.

D

ag og nat bliver næsten lige lange
overalt i verden efterhånden som
jævndøgn nærmer sig omkring 21.
marts. Hvis man gider stå op kl. 3, står
Karlsvognen lige over hovedet, mod
øst ses planeterne Saturn og Jupiter i
stjernetegnet Vædderen.

Med admiralsekretærhilsen
Phao

Det snart på tide at komme ud af hullerne og få bådene gjort klar.

Resten af vintermøderne afholdes på
Stationen den sidste torsdag i måneden. Alle er naturligvis velkomne til at
give en hånd med – vi mødes kl. 12.

Der har været et møde om søulkenes
tilhørsforhold til Gry, dette er dog
dags dato endnu ikke helt afklaret. Vi
har givet besked om, at emnet tages op
på næste Admiralforsamling den første
lørdag i september.
Vi er i gang med projekt den blå vogn.
En stativvogn til Chresten K, så teltet
kan blive stående, hvis vi får lov.

HUSKAT:

Bådene sættes i vandet den 11. april.
Standerhejsning den 29. maj og fejring
af 100 års fødselsdag.
Admiralforsamling lørdag, den 4.
september.

Føljetonen om den blå vogn – her får I et billede mere af den.
I denne måned er den blevet skilt ad og er kommet frem i lyset.
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REFERAT AF GRUPPERÅDSMØDET
fortsat fra side 5

3. Fremlæggelse af årsregnskab for 2020 til godkendelse:
Peter Sande, vores kasserer, fremlagde regnskabet, som udviser et pænt
overskud på 56.000 kr. Det mærkelige covid år har helt sikkert spillet ind.
Vi har på udgiftssiden haft mindre aktivitet, lavere kontingent til divisionen,
ingen revisorudgift, desuden er skatter, afgifter, forsikringer og el-forbrug/
opvarmning ikke steget.
På indtægtssiden fik vi godt nok mindre kontingent end budgetteret,
men et kursustilskud fra sidste år og vores fjernstyrede lotteri, underskudsdækning for Banko og Standerhejsning fra DUF, lygter fra TrygFonden og forsikringsdækning af Antares, samt vinterpladsen gav mere end
budgetteret.
I balancen kan man se, at vi har overtaget Opsparingforeningens, tidligere kaldet Bådfondens, opsparing. Den står her som en hensættelse til
både, broer og bygninger.
Årsregnskabet har givet en hel del udfordringer, fordi vores bank, Andelskassen Oikos blev lagt sammen med Andelskassen Faster og derfor
skiftede kontonumre i årets løb.
Regnskabet blev godkendt.
4. Behandling af indkomne forslag: Der var ingen forslag indkommet
5. Væsentlige beslutninger om gruppens fremtid, herunder:
1. Forelæggelse af gruppens udviklingsplan med hovedindsatsområder for indeværende år: Vi vil fortsat lægge vægt på samværet
mellem afdelingerne på fælles ture og arrangementer hvor alle inddrages. Sømandsskab og sikkerhed har høj prioritet.
2. Beslutninger i øvrigt om gruppens udvikling, spejderarbejde
m.v.: Vi har gennem DUF’s lokalforeningspulje fået penge til 4 brugte
optimistjoller, som vil gøre det muligt at tage flere børn ind i aldersgruppen 8-12 år. Til forbedring af sikkerheden fik vi lygter til redningsvestene, og hos Trygfonden søger vi om en ny motorjolle til følgebåd.
Årets sommertur for Ooptier og Trop vil måske gå til sølandslejren
SØ20 som afholdes på Thurø spejdercenter 22.-29. juli. Jungmændene er engagerede i planlægning af aktiviteter på lejren og vil under alle
omstændigheder deltage.
3. Vedtagelse af budget for 2021, herunder fastsættelse af medlemskontingent: Sande fremlagde budgettet med genfremsættelse
af forslag til forøgelse af medlemskontingentet så O-optierne stiger til
350 kr. i kvartalet og øvrige medlemmer til 400 kr. i kvartalet. Budgettet blev vedtaget med denne kontingentstigning: 200 kr. om året for alle.
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6. Fastsættelse af antallet af bestyrelsesmedlemmer under hensyntagen til § 14, stk. 5 (se noten herunder): Antal fastsættes til 13.
7. Valg til bestyrelsen af:
A. Bestyrelsesformand (vælges for 2 år): Henrik Holm blev genvalgt.
B. Kasserer (valgt for 2 år): Valgt i 2020 Peter Sande Pedersen.
C. Unge (valgt blandt medlemmer og ledere der er fyldt 15 år,
men ikke over 25 år, valgt for 2 år): Arthur Diness.
D. Ledere, herunder mindst en gruppeleder, indstillet og genvalgt: Mads Marquart, Jungmandsleder, H. C. Koefoed, O-optileder,
Troels Jespersen, tropsassistent og Claus Laage-Thomsen,
gruppeleder.
E. Forældre (vælges for 2 år): Valgt 2020 Katja Kvaale, Sidsel
Vangstrup og Lis Hornø blev genvalgt for 2 år, Thorbjørn Hansen
stillede op på mødet og blev valgt for 2 år.
F. Søkyndigt medlem jf. § 22, stk. 2 (valgt for 2 år): Henrik
Pedersen blev genvalgt for 2 år.
G. Suppleanter (valgt for 1 år): Hans Henrik Borg genvalgt.
8. Valg af gruppens to medlemmer af Korpsrådet (valgt for 1 år):
Bertram Silver og Mads Marqart.
9. Valg af gruppens fem medlemmer af divisionsrådet (valgt for 1
år): Frederik Koefoed, Claus Laage-Thomsen, H. C. Koefoed og Mads
Marqart
10. Valg af revisor og evt. en revisorsuppleant (valgt for 1 år): Iniz
Tvillinggaard.
11. Eventuelt: Hvordan kan vi trække flere forældre med grupperådsmødet.
Er det fordi vi kalder det et Grupperådsmøde!!? Vi må gøre det bedre
næste år.
Der er nedsat et udvalg for fejring af 100-året. Henrik H indkalder.
Næste bestyrelsesmøde er torsdag den 18. marts kl. 19 på Stationen.

Dirigenten afsluttede og takkede forsamlingen for et godt møde.
Henrik Holm		
Claus Laage-Thomsen
Dirigent			Referent
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Københavns II. Søspejdertrop GRY
er en søgruppe under Det Danske Spejderkorps, Absalon Division.
Hjemsted: Svaneknoppen 13, 2100 København Ø. Tlf: 39 20 62 81.
I gruppen optages børn og unge i alderen 8-23 år. GRY startede som
en drengesejlerklub, ’Her er vi’, i 1912 og blev indmeldt i DDS i 1921.
Gruppen består af
tre afdelinger:
O-optierne (8-12 år)
holder møder hver onsdag og
sejler i 12 Opti-joller
samt to Flipperjoller mm.
Spejderne (12-16 år)
holder møde hver tirsdag og
sejler i fire Svendborgjoller.
Jungmændene (16-23 år)
holder møde hver mandag og
sejler i to Drabant 24.
Lederne sejler i en gaffelrigget
Måge og en X-99.
Til gruppen er desuden knyttet
en gruppe Søulke, der sejler i
den gaffelriggede Måge.
Kontingent
Ooptier: 350 kr. pr. kvartal
alle øvrige: 400 kr. pr. kvartal
bortset fra passive medlemmer:
125 kr. pr. kvartal

VHF-kaldesignaler
Antares: XPA 9423
Banana Joe: XPC 8435
Chresten K: XPE 3148
Chronic: XPA 9423
Kaos: XPC 7313
Kiwi: XPC 7341
Pollux:
Ragnarok: XPC 8436
Søkyndigt medlem
Henrik Pedersen
38 88 58 68/29 88 58 05
tinaoghenrik@kabelnettet.dk
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Gruppestyrelsesformand
Henrik Holm
25 67 16 38
henrikholms@me.com

Gruppens kasserer
Peter Sande Pedersen
38 74 29 89/27 14 90 36
sandesilba@gmail.com

Gruppeleder
Claus Laage-Thomsen
24 46 98 54
clauslaage@gmail.com

Gruppens banknumre
Gry drift:
5958 0001 103021
Pladskonto:
5958 0002 009201
Opsparingskonto:
5958 0001 103765

O-optiafdeling
Hans Christian Koefoed
36 49 08 49
o-opti@gryspejderne.dk

Spejderafdeling
Lasse Wiberg
26 84 63 17
Troels Jespersen
26 25 68 80
Bertram Silver
24 62 10 16
Frederik S Koefoed
61 10 23 68
troppen@gryspejderne.dk
Jungmandsafdeling
Mads Marquart
53 12 36 86
Jonathan i Dalí Aarfing
26 16 24 90
jm-lederne@gryspejderne.dk
Søulkene
Formand: Eskild Carlsen
28 44 40 22
Sekretær: ’Phao’, John Parby
21 93 94 15
jrparby@gmail.com
Jeppe Lars Jepsen
30 27 56 65
jeppelarsjepsen@gmail.com

Skattefri støtte til Gry
www.betternow.dk/gry
Standerens redaktion
Pia Santesson
61 16 53 66
pia@santesson.dk
Kartotek Standeren
Hans Christian Koefoed
36 49 08 49
hc@koefoeds.dk
Medlemsansvarlig
Benjamin Hansen
60 63 45 63
benjamin.hansendk@gmail.com
Standeren
er Grys medlemsblad.
Indlæg sendes til:
standeren@gryspejderne.dk
Gry’s mailadresse
info@gryspejderne.dk
Gry’s hjemmeside
www.gryspejderne.dk
Facebook
Søspejdertroppen ”Gry”

