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1 folderstruktur på google drev fremlagt af Jeanet 
Man skal ind på googledrev. Man kan evt. logge ind via Chrome inkognito browser så behøver man 
ikke at logge ud af sin egen account først. 

 
Klik på de 3 prikker i din chrome browser og vælg Nyt inkognitovindue. 
 
Brug stien i browseren: https://drive.google.com/drive/my-drive 

https://drive.google.com/drive/my-drive


 
 
Gmail account kfumbredballe@gmail.com  Dette er vores brugernavn 
 
Password er skrevet direkte i mailen. 

 

Status fra enhederne 
Bæver  
Maibritt stopper fra sommer 2023. Trine stopper også som bæverleder i 2023, så vi skal have 
rekrutteret et helt nyt bæverteam. Trine vil gerne over i en anden enhed. 
Kristian er stoppet, men forsætter på grønsagen. Skal vi høre forældre supporterne om de er 
interesserede i at starte op. Sikre at der er en mentor til de nye ledere. Vi kan høre i FB gruppen 
Spejdere i Vejle. Trine H. hører Anja og om der er nogle på seminariet. 
 
Starter en kampagne på at hverve nye ledere. Starter man nu så kommer man med i SL2022. 
Økonomisk support af transport.  
 

mailto:kfumbredballe@gmail.com


Ulvene  
Der er et par enkelte der er stoppet, så vi er nede på 50. Måske efter sommerferien. Motivere nogle 
af vores forældrestøtter til at blive ledere. Divmærker såsom biodiversitet, stifindermærke, flere 
gange hvor de deler dem op så der ikke er så mange i gang med samme aktivitet. Telttur i slut maj. 
Ballebæksgård. 
Rene stopper til sommer og Viki vil forsætte op til junior med Edith, men afhænger af job situation. 
Der rykker 27 op til junior. 
 

Junior  
24 stk junior pt. 
Gør klar til SL2022 skal have en tur, dobbeltovernatning i påsken lørdag til mandag. 
De skal have det sjovt, de skal ikke piskes. 
 

Trop senior  
Vi får en ny trop/senior.  Der er mulighed for Magne som ulveleder.  
Vi skal have gang i senior aktiviteterne på korps niveau. Niels spørger Jan Nielsen ”Scooter.” 
Vi forsøger at få de unge på kurser eks. PL kursus. Eks. har vi god mulighed for at snakke med dem 
om kurser når de er med på vores månedlige sheltertur. 
Mere fokus på hvad vores spejdere laver  
Et lille interview med spejderne på video, som de sætter op på FB. Der er evt. en pose XXL 
skumfidusser for hver junior spejder de får sendt afsted på kursus. 
 

Lederstatus efterår 2022  

Se gennemgang af enhederne 

Brug af fundament 

Skal vi hurtigt få raftet et overdækket areal til brug for spejderaktiviteter her og nu. / Niels spørger 
Anette om vi må stille 3 pavilloner op her og nu så vi har et sted at være. 
Bålsted i den ene ende af overdækket fundament med skorsten.  
Vores bålsteder skal laves med samme mål på samtlige af vores bålpladser, så de f.eks. passer med 
vores scoutfire rammerne. 
 
Alternativ Bålplads med hjul, så vi evt. kan samle dem ude på pladsen, så vi kan holde et ordentlig 
lejrbål. Jørn kommer med en tegning. 
 
Hvad skal den permanente løsning være for fundamentet se vedhæftet dokument. Ideer til 
permanent løsning deles med DDS og så finder vi en fælles en løsning når vi samles 28 feb. 
 

 Møde med DDS'erne mandag 28 februar kl 18.00 ) 

 

Her vil vi snakke om Indretning af den nye spejderhyttes rum. 
Dele ideer til brug af fundament med DDS'erne og forhåbentlig finde en fælles løsning. 
 



Fælles grej -hvorfor købe, når vi kan dele. Har i interesse i det hvordan fordeler vi det. Økser og reb i 
det daglige spejderarbejder. Vores opbevaringskapacitet er allerede under pres, så det giver mening 
at deles om spejderting vi har, så de kan blive brugt både tirsdag og torsdag. Det giver også mening 
at deles så man ikke forbruger mere end højst nødvendigt. Hvordan køber vi isåfald ind 
(fordelingsnøgle ud fra medlemmer?) 
 
Hvad skal vi bruge containerne til? Kan begge anvendes  
 
PS: Jeg har modtaget en foreløbig dagsorden fra Anette S DDS-gruppeleder, som jeg har skrevet ind 
efter referatet her. 
 

Ideer omkring SL2022  
Hvem er interesseret. En fra hver enhed bør deltage Pt. Deltager Leif, Jørn Niels. Der er rigtig mange 
der ikke ved hvad SL (Spejdernes lejr) er. Vi vil sørge for at trop/Senior bliver involveret i lejr 
opbygningen. Vi skal sikre kommunikation med spejdere og forældre omkring spejdernes lejr. 
Hvordan får vi ideer omkring lejropbygning kommunikeret ud og må vi lave køjesenge, når vi nu ikke 
må rafte teltpladser i flere etager? 
Der er ide om at vi lejer en lav container, som vi får fragtet til Køge. Denne deler vi med DDS. 
 

Ledertur Æbleskoven  

(KFUM hytte ved Daugaard strand) fredag aften - lørdag middag 
Sidst feb. og hele marts. Niels sætter en doodle op. Den fredag med flest tilmeldinger bliver valgt. Vi 
har SL2022 med som et punkt, men kan også invitere en af korpsets uddannelses konsulenterne ind 
og fortælle om uddannelses og kursus delen hos spejderne. Tag fat i Niels og send input på hvad I 
kunne tænke jer vi skal have af emner på dette års tur til Æbleskoven. 

Orientering om juletræssalg 2021 
 
Der har været en omsætning på 131.000 Kr. heraf har vi et overskud på 79.000 Kr. Det er endnu et 
kanonoverskud. Christian trækker sig fra juletræsbanden da han erhvervsmæssigt er presset i den 
periode.  

Fastelavn og generalforsamling  

Vi har planlagt GF til d. 22.02.22 i sognegården. Men sognegården lånes ikke ud qua covid-19 
situationen. Kan vi holde det i foråret. Helene afventer korpsets svar om vi kan udskyde den. 

Kyndelmisse  

Helene spørger kirken om hvad vi skal gøre. Vi kan gå fra kirken og så ned til bålhytten. Og så er der 
en der holder en andagt. Evt. Ulvene holder det i kirken. Vi mødes alle i Bredballe centeret og så går 
ulvene til kirken og de andre spejdere går ned til bålhytten.  

Velkommen til nye ledere folderen  

hvem vil hjælpe Peter med review. 



Trine H og Jannie laver review på den. Peter hører om andre af de nye ledere også vil lave review på 
den.   

Grej 
Mangler vi udstyr til eks. SL2022 
To materiale containere snak med DDS om vi kan beholde containerne som ”nærdepot”  
Vi spørger om der er nogen der har ekstra Weber kuglegrill, som vi kan få ned og bruge som bålfade. 
Der er lavet et årshjul for spejderaktiviteter som kan ses på vores hjemmeside. 

Dagsorden til 28 februar modtaget fra Anette S. (Gruppeleder DDS) 
Dette er ikke en del af referatet, men er relevant for vores møde med DDS’erne d. 28 februar kl 
18.00 i bålhytten i Ekkodalen. 
 

Forslag til dagsorden på mødet mellem de grønne og blå ledere: 
? februar 2022 

 
1. Forslag til indretning af matriklen overordnet set. 
2. Containerne – hvad skal der ske med dem? Ønsker, idéer til husudvalget? 
3. Fundamentet ved pizzaovnen – hvad skal vi bruge det til? Ønsker, idéer til husudvalget? 
4. Hvordan bruger vi pladsen i kælderen? 
5. Hvad bruger vi skuret bag depotrummet til? 
6. Hvad gør vi med rafter til Spejdernes lejr. Hvilken rolle spiller Bredballe Spejdercenter? 
7. Fælles aktiviteter mellem de grønne og blå? Børn? Ledere? 
8. Evt. 

 
Vel mødt. Tjikkerlikker ☺ 
 
 


