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Referent: Henning, Skovgruppen 
 
Til stede:  
1. Glostrup (Sabine) 
Albertslundspejderne (Linda) 
Balder-Hedehusene (Thomas) 
Ejby Gruppe (Arne) 
Skovgruppen (Henning, Mikkel, Marianne) 
Rødovrespejderne (Mette) 
Solvang mini (Liselotte) 
 
Afbud:  
Kiowa-Ringebæk (Helle) 
Skovgruppen mikro (Kasper) 
 
ZOO-dag - evaluering 
164 deltagere (børn, ledere, hjælpere).  
Fik ikke delt kort ud til lederne ved en fejl.  
Børnene havde en fantastisk oplevelse. Uklart om man skulle have alle poster. Føltes som 
pres, at man skulle nå 10 poster. 
Måske graduere opgaverne efter gren? 
Godt med valgbar opgave. 
Forslag om at god opførsel kan give point. 
Mærkerne kunne være af bedre kvalitet, men det var lidt et valg i forhold til bestilling og 
samlet udgift for arrangementet. 
Stå på indbydelsen om man må have lommepenge med. 
Oplevedes lidt kaotisk ved mødestedet. Måske andet mødested. 
Gerne forhandle pris med ZOO? 
 
Bamselegene 7. maj 2022 - planlægning 
Vi planlagde legene. Se vedhæftede deltagerliste, lederinformation og 
deltagerliste/postoversigt. 
 
 
 
Mikro-minitræf – planlægning 
Efter ønske fra flere, flyttes arrangementet til d. 10. – 11. september.  
Der var tilslutning til at gå videre med ideen om at holde træffet på Ungdomsøen. Henning 
har haft kontakt til øen og har lavet en forhåndsreservering. Kontakt fra øen ser ikke 
problem i at børn kan overnatte i telt på øen. Der er også 6 sheltere med plads til 10-12 
børn i hver. Det er en god ide at sikre tilstrækkeligt antal voksne på turen. Det skal gøres 
klart for deltagerne, at man ikke har mulighed for at komme hjem før tid.  
Ved rundspørge var et tilstrækkeligt antal grupper interesserede i at deltage.  
 
Henning vil kontakte divisionsledelsen, for at få økonomien på plads. Derefter meldes ud.  
 
Grupperne rundt 
Droppet grundet manglende tid.  
 
Evt.  
Intet at bemærke. 
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Kommende aktiviteter 2022 
Onsdag d. 27. april kl. 19:00: Solvang Gruppe 
Lørdag d. 7. maj: Bamselegene hos Solvang Gruppe 
Lørdag d. 10. – søndag d. 11. september: Mikro-minitræf 
 


