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Referat 09.08.2022 Ledermøde 

Tilstede: Niels, Helene, trine H, leif, Peter, Henrik, morten, Lars, Jørn, Jake 

Afbud: Majbritt, Christian, Henrik 

1. Vælg Referant: Niels  

2. Godkendelse af tidligere referat  Referater | Bredballe Gruppe (gruppesite.dk) 
3. Enhederne rundt. 

o Bæverne Majbritt og Trine Næste år mangler vi enhedsleder til bæverflokken. Høre 
om der er nogle forældre der vil tage over. Vi har nogle dygtige lederassistenter. Vi 
skal have luftet ønsket om nye kræfter på Vork. Behov for forældrestøtter. Lærke, 
Sofus, Silke, Lea, (Gustav, Viktor, Aksel) Vi skal have dem på PL-kursus i foråret. 

o Ulve  Peter, Trine Thorsen Jannie Jake  33 ulve pt og 4 har spurgt om de må starte 
og 2 har meldt sig som forældrestøtte. Der er 5 forældre på støtte listen.  

o Junior 34 junior 8 andetårs og 3 der gerne vil se hvad det er for noget. Samarbejde 
og selvstændighed, høst og hejk 10-11 september og sover ved kirken. Trine, 
Christian, Henrik, Lars, Christian Duus og Marie Blicher Trine H bestiller mærker, hos 
55 nord. 

o Trop senior 22 trop, når nye juniorer er kommer op. Niels, Leif, Jørn og Oxlund.  
o Høre Højen om trop senior samarbejde.  
o Trop har gennemført 12-14 ture med overnatning i shelter. De har færdigjort dolke, 

gennemført science pirat og dumt, farligt og brændbart mærket, Haft en sheltertur 
med DDS’erne. 

Der laves en overnatning 24 timer i sovepose for 4-5-6 klasse (junior og 1 års trop.) 

4. Opstart tirsdag 16 august kl. 18.00 -19.30  

Kiksevendinger  
Svensk teposekast Trine H. 
Knob på spaghetti Jørn 
Knækbrødskorthus Majbritt  
Sæbesmut 
skumfidusser 
Hvor meget og hvor lidt fylder vi 
Christian kommer med the goodies til en god spejderolympiade. 
 

o   Lister for oprykning, bæver ulv og junior trop er på plads. 
5. Evaluering af SL2022 -se vedhæftning. 

    6. Oprydningsdag Spejdercenteret 13 august 9-12 august evt. lad være med at bruge august/ 
september fremover og rykke en oprykningsdag til Oktober. 

     7. Indvielse af hytten er fredag d. 19 august kl 16 -18  

     8. Houens Odde Landstræf 16-18 September. Hvem vil med: Trine, Leif, Niels. Niels høre dem der 
ikke var her om de vil med. 

Niels hører korpset om stemmer.  

Niels høre Jens om profil og høre distriktet om de vil stå bag Jens Vestergaard Thomsen. 

        Jens Vestergaard Thomsen fra Klan stiller gerne op til Hovedbestyrelsen. Dette skal være 
meddelt inden den 17 august. 

https://bredballe.gruppesite.dk/referater/
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    9. Husk Vork lederhygge fredag 30 september og Familielejr 1-2 Oktober. Der kommer en 
indbydelse. Der er ikke bæverløb i år da det tager for lang tid inden man kan starte det store natløb. 
Niels tager projektor med. Trop senior tager mad med til sig selv og planlægger det selv. Vi skal nok 
købe ind til det. 

En fra korpset skal ud og snakke om kurserne. Trivsel management  

    10. Info om opdatering af velkommen folder. V4 bliver sendt ud i ledergruppen og forventes 
godkendt til grupperådsmøde d. 15. August. Den vil blive trykt og gjort tilgængelig på hjemmesiden. 

   11. Diverse 

• Naturens dag. Samarbejdet med JemogFix er aflyst. Send poster til Christian 
Duus og Peter Erdmann og Majbritt. 

Høstgudstjeneste -Trine H giver Birgith Vestergaard et kald, heik og høstgudstjeneste. 

Nytårsparader d. 15 januar 2023  


