
Referat spejdermøde tirsdag den 14-06-2022 
Lokation: spejderhytten, tidspunkt: 20-21.30 
Tilstede var: Pia Lund Hansen, Henrik Vanggaard, Claus Egholm Juul, Stine Holmen, Eva Lillebæk.  
Afbud fra: Benita Louise Olesen, Jan Charles Hansen, Asbjørn Poulsen 
Referent: Eva 
 
Valg af ordstyrer: ingen, da vi er 5 til stede.    
 
Bemærkninger til forrige referat: ingen 
 
Bemærkninger til dagsorden: ikke noget 
 
Nyt fra ledergruppen:  
Mikro: det går super, 2 nye på besøg i dag. Lederne har taget en snak med Noahs forældre. Han bliver et år 
mere som mikro.  
 
Mini: 3 piger, det går okay og de kommer næsten hver gang. Men lidt kedeligt kun med 3.  
Junior: det fungerer fantastisk. De har hinanden. Dog er vurderingen at Asbjørn meget gerne vil have noget 
hjælp og ikke stå med juniorerne alene.  
 
Trop: der er meget fravær. Henrik har bedt dem overveje hvad de gerne vil næste år. Han mangler noget 
initiativ fra de unge selv. Der er ingen leder til trop’en!! Martin er sprunget fra.  
Kunne man evt slå trop’en sammen med trop’en i Aarup? Pia prøver at snakke med Tenna som er tropleder 
ved spejderne i Aarup.  
Vi drøfter forskellige muligheder. Afhængig af hvor mange spejdere der er på de forskellige grene kan 
lederne måske omfordeles lidt. Claus og Pia Lund overvejer måske at overtage tropen. Vi andre mener især 
Pia har nok at se til.  
Claus prøver at skrive ud til forældre igen. For tropen: at slå sig sammen på et eller andet plan med Aarup 
spejderne lyder som en god ide. Henrik foreslår også at de kunne have weekendarrangementer hvor de 
skiftes til at arrangere noget og stå for dagen. Også en god mulighed.  
 
Vi tager en endelig beslutning efter sommerferien når vi ved hvor mange spejdere der er på de forskellige 
grene.  
 
Økonomi: ingen bemærkninger. 
 
Spejdernes lejr: der er delt skejserarmbånd ud. Teltet er der nogenlunde styr på. Pia booker aktiviteter 
snart.   
 
½ Årshjul: (vi planlægger et halvt år af gangen da Pia Lund ikke kender sin arbejdsplan så langt ud i 
fremtiden) 
Rengøring og oprydningsdag for bestyrelsen og ledere: 3. september 
Slut september: 20. september: spis-med arrangement med fx billeder fra lejren.  
PLAn kursus: efterårsferie  (opfordring til Trop’en til at deltage) 
Juletur: forslag 2.-3.-4. december 
 
Ønskede arrangementer uden dato endnu: 
Sov-ude arrangement (maj) 
MUS-lejr for mini og mikro (store bededag eller kristi-himmelfarts ferien eller deromkring) 
Bestyrelsesmøder: vi satser på hver anden måned. Næste gang 30. august.  
 
Evt: 18. juni: 20 % på alt i spejdersport og webshop…klar til spejdernes lejr  
 
Lederne starter Spejder op igen i uge 34!  


