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Tilstede:  Helene, Christian, Niels, Leif, Trine, Peter 

Afbud:  Majbritt, Anne-Mette, Ib, Jeanet, Janni 

1. Nytårsparaden d. 16. januar v/ Hældagerskolen 
De altid aktuelle Corona retningslinjer fra korpset ligger her:  

https://kfumspejderne.dk/spejderliv/vigtig-lederviden/covid-19/ 

Der er ikke nogen begrænsninger fra korpsets side. 

Vi må maks. være 80 i kirken ifølge præsten. Så kirken er ikke en mulighed. 

Beslutning: 

1. Vi kommer ikke i kirken 

2. Forældrene bliver inviteret med 

3. Vi mødes udenfor Hældager-skolen kl. 13? (afhængigt af Birgit) 

4. Vi går en tur rundt i Bredballe med fanerne  

5. Vi går ind i skolen til samlingssalen og står i enhederne 

6. Uddeling af års-stjerner v/ Helene 

7. En står med sprit til spejderne lige inden de skal hilse på Helene og modtage årsstjerner. 

8. Intet at spise og drikke – deltagere tager selv drikkedunk med. 

Enhedsledere tjekker listen for deres enheder i Medlemsservice. 

Lise og Helene får styr på årsstjerner. 

Helene skriver ud til alle spejdere med invitation og svarer på Facebook tråd om nytårsparade. 

2. Den nye spejderhytte 
Niels har snakket med husudvalget om indretning af den nye hytte som opfølgning på den dialog, der har 

været. 

Processen omkring input og forslag til indretningen af den nye hytte har ikke været optimal og præget af 

manglende kommunikation – det håber vi der kan læres af vedr. fremtidige projekter. 

Vi er dybt imponerede over alle de timer, der bliver brugt, både på den nye spejderhytte og depothuset. 

3. Brug af fundament 
Ideer til permanent løsning: 

1. Overdækket bord- og bænke sæt. 

2. Bålplads med funktionel indretning der passer med vores bålgrej 

Der bliver spurgt til ledermøde d. 18/1, hvad en permanent løsning skal være. 

Niels snakker med DDS om midlertidig overdækning på det gamle fundament indtil det er afklaret, hvad 

der skal være der. At lave noget sammen med DDS er det mest optimale. 

Christian har tre pavilloner på 3x3 meter der kunne bruges som en plan B. 

https://kfumspejderne.dk/spejderliv/vigtig-lederviden/covid-19/
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4. Møde med DDS på lederniveau 
Vi skal blandt andet snakke sammen om  

1. hvordan vi indretter og udsmykker rummene bedst muligt, når spejderhytten er færdigbygget. 

2. Permanent løsning på det gamle fundament – samlet liste over ønsker til husudvalget 

3. Fælles grej på mulige områder. 

4. Hæve bålpladsen i den lille bålhytte? 

Niels laver en aftale med Anette fra DDS omkring dato for et møde. 

5. SL2022 
• Helene har meldt 20 ekstra til i forhåndstilmeldingen: 

o 30 ulve fra torsdag til søndag 

o 15 junior 

o 30 trop/senior 

o 14 ledere 

o 10 klan 

• Udfordringer med forhåndstilmeldinger – der er mange spørgsmål, bl.a. hvor mange rafter vi skal 

bruge. 

• Lars er klar på at være kok i lejren 

• Leif nedsætter udvalg af de store spejdere sammen med Jørn omkring indretning af lejren. 

o De vilde ideer er velkomne 

o Beløb til at udføre de vilde idéer 

o Varmt vand i lejren 

• Vi skal holde et informationsmøde i foråret for spejdere og forældre 

6. Ledermøde tirsdag d. 18/1 kl. 18.00 hos Niels 
Enhedslederne retter i programmet for Grønsagen, så der ikke er noget møde d. 18/1, så der bliver plads 

til ledermøde.  

Niels indkalder til et ledermøde via Medlemsservice, bl.a. med følgende emner: 

1. Status på enhederne 

2. Fordeling af ledere i enheder efter sommerferien 2022 

3. Brug af fundament 

4. SL 2022 

a. Kommunikation omkring dette 

b. Infobrev 

c. Orienteringsmøde 

5. Ledertur til Æbleskoven (KFUM spejderhytte ude ved Daugaard) fredag aften til lørdag middag 

a. Aftale dato 

b. Indhold på tur 

6. Orientering om juletræssalg 

7. Fastelavn og generalforsamling 

8. Velkommen til nye ledere folder – hvem vil hjælpe Peter 

Leif undersøger hvilke dage Æbleskoven er ledig inden d. 18/1 
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7. Orientering om Juletræssalg 
Der har været en omsætning på ca. 131.000. Der er solgt 436 juletræer. 

Der har været udgifter omkring 52.000 Kr., heraf udgør køb af juletræerne 47.747 Kr. 

Kun kontantsalg for 6.000 – resten var MobilePay. Vi har dermed skabt et overskud på små 80.000 Kr. 

Det er gået bedre med at få besat salgsvagterne i år. 

Næste år skal vi gøre mere ud af processen omkring at sætte pladsen op og tage ned. Evt. spejdermøde 

aktivitet for trop/senior, men det er også muligt at hjælpe, selvom man ikke kan binde knob. Der skal 

holdes rafter og slæbes juletræer. 

Der skal være mere tydelig information til alle dem, der sælger juletræer med FAQ. Det skal sendes ud via 

Medlemsservice. 

Skilte om juletræssalg stående rundt omkring i Bredballe Center, så man ved, at der er juletræssalg. 

8. Input til GrønSagen 
• H.C. – skriv om Diamant 

• Niels Noget om juletræssalg 

• Lea – vil hun skrive noget til GrønSagen om f.eks. Mærke-lex 

• Peter – artikel om Spejdernisse 

• Enhedsledere – skriv lidt om det næste halve års program 

8. Eventuelt 
1. Enhedsledere sender forårets program til Grønsagen til både Kristian og Niels senest 11/1. 

a. Kristian får det med i Grønsagen 

b. Niels lægger det på hjemmesiden. 

2. Naturens dag - brainstorm fra Niels og Jeanet 

a. Bygge fuglekasser til kirkeugler – opsættes i udhuse/lader hos landmænd – viser noget 

om samarbejde på tværs. Valget af Kirkeuglen er fordi den er truet og kendt. 

b. Sebastian Klein og arrangement med børn fra børnehjemmet – giver lokalsamfundet 

noget tilbage som tak for støtte ved kalendersalg og juletræssalg. 

c. Hvis det skal blive til noget, må der være nogen, der løber med opgaven. 

3. Mangel på ledere ved bæverne. Niels kontakter Majbritt 

a. Evt. Susanne Hermann eller Emil Filsø som erstatning for Kristian Appel. 


