
Ledermøde 10/10-2018 
 

Referat fra sidste møde er godkendt 

Bæver: 

- 4 stk 

Ulve/Smutter: 

- 13 stk – 2 passive 

- Det går generelt meget godt 

- 5 ledere 

- Har mistet 2 fra bæverne pga mødetider 

Pigetrop: 

- 15 piger 

- Det kører godt, der er gang i den 

Drengetrop: 

- 6 fra ulvene, 1 stoppede pga de flyttede 

- 7 stk i alt 

- Godt fremmøde 

- Det er mest Bo og Frank der kommer mest, Alexander Hjort hver anden gang. 

Thomas har pause indtil jul. 

Mark er lidt presset på tiden. 

Frank drosler ned i en periode pga opgave der skal skrives. 

 

- Blandede drenge/pige patruljer. Der er udfordringer men det ser ud til at det kommer til at 

køre. 

 

Senior: 

- 8 stk 

- Mette er startet lidt som leder 

Rover: 

- Det er dødt 

Korps og Distrikt: 

- DGP – intet nyt – ny hjemmeside 

- Udmeldelser SKAL gives videre til Tina 

- KFUM korpset vil gerne have os til at være aktive ifm møder for udsatte børn 

- Muligvis gå ind i et samarbejde omkring at fonde møder, spejdere og aktiviteter med f.eks. 

Voldsmose og muslimske spejdere. Spændende snak med mulighed for at søge en masse 

fonde om midler. 



- KFUM distrikt Fionia og Danehof sommerlejr i 2020 Der er nedsat en arbejdsgruppe og andre 

må gerne deltage. De har købt en klatrevæg. 

- KFUM Landsmøde vi behøver ikke længere være medlem af folkekirken. Nye 

samværdsregler. 16 årig er med i HB. 

Lederbørn på sommerlejr: 

- Ide dem der ikke er i trop alderen, sørger forældre selv for andre aktiviteter til de dage de 

ikke kan deltage i enhedernes program.  

- Naya (Michael’s datter) er i trop alder og vil være en fordel hvis hun kender de jævnaldrene 

inden turen. Ellers dreje det sig om Birk, Laura, Christian, Jens.  

- Hvad med voksne der ikke er med i gruppen – Det blev besluttet kun medlemmer af gruppen 

kan deltage.  

- Evt dele lejren så der er en støtte lejr for dem der ikke har daglig ansvar for børnene.  

- Der skal være et planlægningsmøde i foråret hvor ALLE voksne skal deltage for at få fordelt 

opgaver.  

- Pauser undervejs  til ledere.  

- ALLE voksne (også ledere fra andre enheder) inviteres med. 

Leder situationen i Ulve/Smutter det ser fint ud. 

Gruppeaften evaluering – det gik super godt 😊 

Kalender 

- Lederdag kræver vi er en del tilmeldte for at kunne få kursus i medlemssystemet. Vi 

planlægger at lave noget selv 

- Julestue 2. december har vi ønsket ved forældreforeningen 

- Nytårsparade 13. januar 2019 

- Nyborgstrand 24-25 november 16-17 årige fødselsdagsfest fredag-lørdag. Der søges tilskud 

ved forældreforeningen 

- Fordybelseskonference 18-19 januar 2019 begge korps 

- Fastelavn 3 marts 2018 

- Gruppetur 22-24 marts 2019 

- 100 Århus jubilæum i DGP Århus 4 maj, større arrangement muligvis en mærke 

- Sov ude dag 25 maj 

- Sommerfest 20 juni 

Evt 

- Bo henter tønder til tømmerflåder 

-  

 


