
Referat af ledermøde tirsdag d. 27/5-19 kl. 18.30 

 

Deltagere: Allan, Sofie, Pia, Hans, Ruth, Kasper og Poul. 

 

1: Evaluering af Frederiksbergfest 

- God opbakning af forældre - god arbejdsfordeling - gode aktiviteter. 

- Bål-fad med skumfidus super godt.  

- Biler - bedre kontrol med biler der henter tunge ting. 

2: Nyt fra distriktet 

- Fundraising: søge penge til arrangementer og aktiviteter. 

- Vi tænker hver især over hvilke ideer vi vil søge penge til. 

- Vi søger Gilderne om tilskud til transport til sommerlejeren (Ruth skriver). 

- Distriktssommerlejr 2020 - der bliver arbejdet på en lejr på et center. 

3: Sommerafslutning  

- Den 12. Juni kl. 17.30 - 19:00 

- fællesspisning og lejrbål ved Kasper og Hans 

4: Oprykning efter ferien 

- Lørdag d. 17. August kl. 10 - 12. 

- Ansvar: Allan og Kristian. I skoven:  

- Hver enhed tager imod og tager afsked med dem der rykker op. 

- Vi starter med familliespejd og tager en enhed af gangen. 

- Slutter med bål og snobrød ved spejderhuset. 

5: Agitation efter ferien 

- Plakater og en folder til hver elev på Frederiksberg skole. 

- Foldere til de store børn i Grønnegården (Pia). 

- Plakat i uge 32 - foldere i uge 33.  

6: Kommende arrangementer 

         - Pedersborgdagen - lørdag d. 29. Juni. Mange er på sommerlejr. 

   På gr.rådsmøde spørges Line og Lise Lotte 

         - Ny lederdag - vi deltager i Landstræf istedet for d. 21. Sept. 

         - andet vi kender til? 

- Sensommerkoncert d. 25. August. 

- Landstræf - 27. -29. Sept. 

7: Oplysninger i medlemsregistret - står vi korrekt? 

- Sofie sender oplysninger til alle så skal vi sende rettelserne retur.  

8: Hjemmesiden - indhold, der skal rettes? 

- Gamle programmer arkiveres eller slettes. 

- Alle kan komme med foreslag til rettelser. 

9: Evt. 

- Mærker: Pia bestiller - hun skal have besked d. 1/6 hvis der skal noget med. 

- Næste møde d. 13. August kl. 18:30 - 20:00 

 


