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Til stede: Skovgruppen (Henning, Kasper, Mikkel), Ejby (Arne), Solvang (LiseLotte, Lærke), 
Kiowa-Ringebæk (Helle), 1. Glostrup (Sabine).  
Afbud: Wagandoo, Albertslundspejderne. 
 

Bamselegene 

Vi fik styr på posterne og gik en tur i Solvangsparken og dannede os et overblik over forholdene. Mette laver 

en løbsoversigt. 

 

Vi går mod uret rundt. 

Afslutning lægges 15:30 i stedet. Der er meldt lidt forskelligt ud i lederplan og invitation, men så må 

forældrene blot overvære afslutningen. 

Dansk AvisTryk sponsorerer popcorn-maskiner og slushice til alle. Mikkel og Lisbeth koordinerer, at maskiner 

kan få adgang til Solvang og at det kan tændes tids nok inden arrangementet.  

 

Mikro-minitræf 

Divisionsledelsen har godkendt budgettet for turen med én overnatning d. 10. – 11. september. Prisen er sat 

til 200 kr. pr. spejder (ledere er gratis). Prisen inkluderer dog hytteleje, som ligge på ca. 80-90 kr. af 

deltagerprisen, som grupperne kan få refunderet i deres respektive kommuner (med forskellige regelsæt). 

Hvordan den enkelte gruppe fastsætter prisen, må de selv beslutte. 

 

På mødet lavede vi en forhåndstilmelding og der er fortilmeldt 107 spejdere fra 1. Glostrup, Ejby, Kiowa-

Ringebæk, Rødovrespejderne, Skovgruppen og Solvang. Noget mere end budgetteret. 

 

Afgang kl. 9. fra Nyhavn lørdag. Husk madpakke. 

Aktiviteterne vil være at Rejse telte 

Aktivitet i løbet af dagen kunne være optakt til natløb. Gå rundt på øen og finde clues. Der kunne så være en 

skattejagt/et natløb om aftenen. 

En del af tiden vil gå med madlavning på bål.  

Hjemrejse søndag kl. 12:35. Sejltiden er ca. en halv time. 

 

Der var ikke interesse for en planlægningstur til øen. Solvang gruppe planlægger dog en tur og kan 

rekognoscere og Henning overvejer også selv at tage en tur til øen inden.  

 

Henning laver en indbydelse. 

 

Divisionsrådsmøde 

Henning vil gerne stille op til divisionsledelsen med tilknytning til mikro-minigrensarbejdet. Mette fra Rødovre 

vil også gerne stille op, men fokus vil være på grenarbejdet, og mindre på møderne i divisionsledelsen.  

Johanna er p.t. repræsentant i divisionsledelsen. Hun har af mange årsager ikke været aktiv i en længere 

periode, men er velkommen til at være med på holdet (i gamle dage sad der op til 2 divisionsassistenter pr. 

gren).  

Henning kontakter divisionsledelsen og giver besked. 

 

Kommende møder/arr.: 

7. maj  Bamselegene hos Solvang 

15. august  Grenmøde hos Ejby Gruppe kl. 19:15 

10. – 11. september Mikro-minitræf på Ungdomsøen 

 

Evt.  

Intet væsentligt. 

 

Referent: Henning, Skovgruppen 


