Referat af lederaften mandag den 14. maj
i Hytten
Dagsorden:
Vi satte ledermøder i årets udviklingsplan. Hvordan vil vi gribe det an?
Vi tager en snak om, hvad vi forventer af ledermøder og hvordan vi vil gribe det an
i årets løb.
Vi havde først en runde om, hvad folk forventer og ønsker af et ledermøde.
Det var:
Snak om retningslinjer og fælles kultur for, hvordan vi gør tingene i Brundurs
Fælles aktiviteter og vidensdeling / læring (Spejderfærdigheder til nye ledere)
Sparring om et tema eller et problem
Fælles overblik over hvad vi har af materialer og bøger med arbejdsstof
Udveksling og udvikling af ideer
Snak om eventuelle problemer i Gruppen f.eks. antal mikroer efter oprykning
Mulighed for at deltage i andre afdelingers møder for at lære
Det udmøntede sig i en skabelon for fremtidige ledermøder.
Dagsorden til ledermøder:
1.
2.
3.
4.

Tilbud om at vi spiser sammen kl. 18. Der skal være tilmelding til spisning
Kort nyt
Aftenens tema(er)
Evaluere og planlægge næste møde

Der skal skrives referat af møderne, så man kan følge med selv om man er
forhindret i at deltage.
Sammen med referat kommer den foreløbige plan for næste ledermøde. Så kan man
melde mere til fra afdelingerne eller komme med andre forslag.

Divi.
Hvordan gik det?
God lejrplads, da der først kom styr på det.
Ledelsen skal overveje om man kan undvære Hjælperpladsen hvis vi er mange til
Divi
Der manglede ledersamvær og fælles start fredag aften.
Godt hvis der havde været ledermøde fredag hvor løbene kunne snakkes igennem.
Så kunne folk få poster og forberede sig, så de var klar lørdag.
Gerne blandede postbemandinger, så man kan lære hinanden at kende på tværs af
grupperne.
Indbydelse skal ud i god tid og i et format man kan åbne og redigere i. Læs korrektur
på den, så den passer.
Hvor blev temaet af?
Spørge om hjælp i god tid, gerne på skrift
Divi-patruljen skal udvides så folk ikke sidder alene med et løb.
Mikro-Mini glade for løb på pladsen. De var mere friske og kunne overskue længden
Junior: OK tilfredse med deres løb
Trop:
Problem med manglende aftensmad fredag
Vil ikke kaldes ved øgenavne
Vil ikke have ”pigekommentarer”
Mærkeligt de ikke måtte gå ud på sidste post på natløbet

Sommerlejr 2018.
Årets sommerlejr er på Thoruphede fra den 7. juli til den 11. juli.
Temaet er Middelalder.

Vi skal i gang med at planlægge den, så der skal nedsættes en gruppe.
Vi fastlagde prisen.
Vi besluttede, at der ikke skal være slik og mobiler på lejren
Vi vil købe et ”gruppesæt” med 15 sangbøger til lejrbål
Alice laver en udvidet pakkeliste til de små med forklaringer
Mette laver udkast til indbydelse til 3 afdelinger. Torben retter og trykker.
Vi holder møde søndag den 27. maj kl. 9 og planlægger sommerlejr.
Vi starter med fælles morgenmad.

Nyt fra afdelingerne
Både nu, men også hvordan det ser ud efter sommerferien.
Ikke noget særligt pga manglende tid.

Indhold til næste møde:
Ledermøde den 17. september kl. 19.00-21.00.
Eventuelt spisning kl. 18.00. Det aftales på et bestyrelsesmøde.
Forslag til temaer:
Udfordringer med børn på tur. Hvad kan vi gøre?
Skal vi have en ”sang-kultur” og hvordan gør vi?
Hvordan øver vi børn i at være tilpasse med at være ude om natten?
Hver afdeling giver et bud på et emne, de gerne vil finde materialer til.
Ledersituation efter sommerferien. Hvad kan vi hente i Trop og Klan?
Forældremøder i september. Lisbeth og John skal rundt og præsentere.

Evt.

Godt med mere aktivitet på gruppens facebook. Hver afdeling skal gerne lægge
noget op mindst to gange om måneden.
Vi vil lave en folder til uddeling til nye og til Oprykningstur. Her vil vi fortælle om de
enkelte afdelinger. Både hvad de tilbyder, men også hvad de forventer af børn og
forældre.
Mette laver et forslag.

Vi skal have fundet en ny dato for at planlægge Oprykningstur.
Jeppe og Mette kommer med et forslag.

